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Sammanträdesdatum

2017-04-27

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Folkparksrestaurangen, torsdagen den 27 april 2017 kl 08:30-15:00

Beslutande

Ledamöter

Lars Molin (M), Ordförande
Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande
Markus Evensson (S), 2:e vice ordförande
Allan Cederborg (M) tjg ersättare istället för Maria Troedsson (M)
Kennet Hedman (M)
Ingela Gustavsson (V) tjg ersättare istället för Yvonne Oscarsson (V)
Harald Noréus (L)
Jonny Mill (LB)
Lars Björkbom (KD) § 100-102
Ulf Nyman (C) tjg ersättare istället för Lars Björkbom (KD) § 103-106
Örjan Fridner (S)
Peter Engdahl (S) tjg ersättare istället för Stina Michelson (S)
Iréne Jonsson (S)
Kristoffer Hansson (MP)
Michael Michaelsen (SD)
Mikael Olsson (SD)
Ersättare

Christer Sjöström (M) § 100-102
Ulf Nyman (C) § 100-102
Rolf Paulson (-) § 11-102
Övriga närvarande

Justerare

Maria Molin (M), Roger Kastman (KD) och Elisabeth Collin (LB) § 100
Bertil Asplund och Michael Malmquist, § 101
Kulturstrateg Marie Abrahamsson och Lena Frohm, Statens Konstråd § 102
Miljöstrateg Henrik Numelin,§ 103
Ungdomsstrateg Esbjörn Johansson § 104
Stina Michelson

Justeringens plats och tid

[Ange plats för justering] , 2017-05-04

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Karin Höglund

Ordförande
Lars Molin
Justerare
Stina Michelson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsen

§ 100

2017-04-27

Dnr 00177/2016

Diskussion mellan kommunstyrelsen och
demokratiberedningen kring organisationsförändringar
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningens ordförande Maria Molin (M) presenterar
demokratiberedningens tankar kring ny organisation.
Diskussion förs mellan kommunstyrelsen och demokratiberedningen kring
kommande organisationsförändringar. Specifika diskussionsfrågor är:
- Arbetsmarknadsenheten?
- Uppdelning av omsorgsnämnden?
- Samhällsutvecklingsutskott eller nämn?
- Antal ledamöter i styrelser och nämnder?
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 101

2017-04-27

Dnr 00031/2014

Terminalfrågan
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 5
maj 2017 återkomma med förslag på process och kommunal medverkan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 30 mars 2017, § 65 att bjuda in Lars Wallberg
till dagens sammanträde för att presentera sitt underlag för terminal på
Bränta.
Bertil Asplund, ombud för Lars Wallberg, presenterar underlaget.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Michael Malmquist från ÅF får
delta i sammanträdet via Skype. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
De tre frågor som återstår att få svar på är:
1. Markägarna. Samtliga markägare har fått en skriftlig information.
2. Trafikverket. Har fått en underhandskontakt.
3. Presumtiva kunder
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ge kommunchefen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 5 maj 2017
återkomma med förslag på process och kommunal medverkan. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
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Utdragsbestyrkande

4(12)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 102

2017-04-27

Dnr 00124/2016

Konstprojekt "Konst händer", information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kultursamordnare Marie Abrahamsson och Lena Frohm från Statens
Konstråd informerar om konstprojektet "Konst händer" på Gärdeåsen.
Statens konstråd fick in 153 ansökningar och Ljusdals kommun är en av 15
utvalda kommuner till satsningen som handlar om konst i bostadsområden
(helst miljonprogramområden) och särskilt områden med lågt valdeltagande.
Vänskaps- och integrationsföreningen, Ljusdals internationella
kvinnoförening, Ljusdals kommun, Ljusdalshem, Folkhälsosamordnaren i
Ljusdals kommun, kommunpolisen i Ljusdal, Trygghetsboendet Gärdeåsen
samt Integrationsenheten i Ljusdals kommun deltar i projektet.
Projektet syftar bland annat till att skapa interkulturella mötesplatser på
Gärdeåsen.
Under jul- och nyårshelgen hade Gärdeåsen besök av Santiago Mostyns
ljusskulptur MIRAKEL, vilket var uppskattat.
En studieresa ska anordnas och bland annat gå till Statens konstråds förråd i
Stockholm där man ska välja ut skulpturer. En skulptur ska sättas upp på
varje gård på Gärdeåsen och förhoppningsvis göra att rörligheten blir större
på Gärdeåsen, till exempel i form av konstvandringar.
Beslutsexpediering
Akt
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Kommunstyrelsen

§ 103

2017-04-27

Dnr 00066/2015

Uppföljning miljömålsåtgärder 2016, samt information
om miljöstrategens arbete
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppföljningen godkänns.
2. Kommunen går med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund
3. Avgiften för 2017 på 19 949 kr till Östra Sveriges Luftvårdsförbund tas ur
kommunstyrelsens konto till förfogande. Avgifterna för kommande år
arbetas in i budgeten.
4. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Miljöstrateg Henric Numelin informerar om uppföljningen av
miljömålsåtgärderna.
2016-06-13 beslutade Kommunfullmäktige om att anta 26 stycken miljömålsåtgärder i en överenskommelse med Länsstyrelsen Gävleborg. Den 17
juni 2016 undertecknades denna överenskommelse. De 26 miljömålsåtgärderna är uppdelade på kommunens sex bolag och förvaltningar.
Uppföljning 2016 redovisar de åtgärder som genomförts i linje med dessa
mål under 2016.
Under 2016 har arbetet med 25 av målen startats upp. Undantaget är målet
om luftkvalitetsmätningar som ska genomföras i tätorterna Ljusdal, Järvsö
samt Färila. För att åtgärda detta bör kommunen gå med i Östra Sveriges
Luftvårdsförbund.
Av samtliga 26 mål har tre uppnått sitt målvärde eller önskade resultat vid
utgången av 2016.
Fyra av målen kan vara i behov av åtgärder för att kunna uppnås till 2020.
Övriga 19 mål har en önskvärd utvecklingstakt.
Miljöstrategen ger också en övergripande information om sitt arbete.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

§ 103 forts.

2017-04-27

Dnr 00066/2015

Uppföljning miljömålsåtgärder 2016, samt information
om miljöstrategens arbete

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 mars 2017
Rapportering av miljömålsåtgärder 28 mars 2017
Beslutsexpediering
Akt
Miljöstrategen för verkställande
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen

§ 104

2017-04-27

Dnr 00546/2015

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2016,
information
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ungdomsstrateg Esbjörn Johansson informerar om resultatet av 2016 års
LUPP.
Alla kommuner i länet har genomfört LUPP.
LUPP vänder sig till ungdomar i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på
gymnasiet.
Kommunen har genomfört undersökningen vid fyra tillfällen tidigare.
Svarfrekvensen har sjunkit i kommunen sedan undersökningen 2013. I
årskurs 8 är det 70% av eleverna som svarar och i årskurs 2 är det 58%.
Det vore önskvärt med ett politiskt beslut kring resultat och åtgärder.
Återkoppling av resultat har gjorts till berörda enheter.

Beslutsexpediering
Akt
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§ 105

2017-04-27

Dnr 00398/2015

Särskild uppföljning av Stenegård. Rapport inför
säsongen 2017. Godkännande av uppföljning
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av Stenegård: Rapport inför
säsongen 2017.
Sammanfattning av ärendet
Stenegård ökar i popularitet hos besökare, hyresgäster, arrangörer
Den positiva trenden från 2016 håller i sig. Bokningar för både privata och
publika evenemang har mer än fördubblats inför 2017, framförallt genom att
det tillkommit både en vår och en höstsäsong.
Skapande Trädgård på Stenegård
Stenegård har ansökt om projektmedel hos Leader Utveckling
Hälsingebygden för att gå vidare med utvecklingsplanerna i
visionsdokumentet GÅRDSGÖRA. Ansökan har prioriterats av LAG.
Projektet och omsluter 749 620 kr under en 3-årig projektperiod. ”
Nytt sommarcafé i växthuset öppnar i maj
Samma företag som driver Lilla K i Bollnäs och Ljungströms kök i
Järvsöbacken öppnar i maj ett nytt sommarcafé i växthuset.
Terapeuterna i Rättarbyggnaden – en framgångsrik satsning
I samband med den stora omflyttning av hyresgäster som genomfördes 2016
utökades antalet terapeuter med behandlingar inom hälsa och välmående från
två till sju. Samtliga rapporterar positivt om ökad omsättning, nya och
mycket nöjda kunder. Det är en verksamhet som är öppen året runt och
bidrar till ett dagligt flöde av besökare till gården.
Samverkansbryggan Hälsingegårdar
Projektet har kommit upp i hög genomförandekraft när det gäller både
samverkansorganiseringen och produktutvecklings spåret. Arbetet kan följas
via projektets Facebooksida: https://www.facebook.com/halsingegardar/
Samt via officiella kanalerna för Världsarvet Hälsingegårdar:
www.halsingegardar.se samt
https://www.facebook.com/varldsarvethalsingegardar/
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Kommunstyrelsen

§ 105 forts.

2017-04-27

Dnr 00398/2015

Särskild uppföljning av Stenegård. Rapport inför
säsongen 2017. Godkännande av uppföljning
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna
uppföljningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 106

2017-04-27

Dnr 00220/2017

Återinvigning av Förvaltningshuset
Kommunstyrelsen beslutar
1. I samband med att entréplanet i Förvaltningshuset i Ljusdal åter öppnas
ordnas en återinvignings- och 30-årsjubileumsvecka 28 augusti 2 september 2017 för vilken maximalt 150 000 kronor anslås.
2. Pengarna tas från kommunstyrelsens konto till förfogande
Sammanfattning av ärendet
Efter en omfattande renovering planeras det att den 28 augusti 2017, 23
månader efter brandattacken mot Förvaltningshusets reception, åter öppna
entréplanet för allmänheten. Det vill kommunen fira med en hel
återinvigningsvecka som samtidigt blir ett 30-årsjubileum för huset som
första gången togs i bruk 1987.
Förvaltningshusets entréplan är sedan det renoverats och byggts om mer
anpassat för allmänheten i och med både bibliotek och servering numera är
det första som besökare kommer i kontakt med. Därför vill kommunen lägga
återinvigningsfestligheterna under en hel vecka för att så många som möjligt
ska kunna ta del av dessa.
Återinvigningsveckan väntas innehålla bland annat flera kulturinslag,
underhållning av olika slag, föreläsningar och intervjuer. Tanken är att alla
förvaltningar ska involveras i veckans program och därmed få möjlighet att
visa upp delar av verksamheten som de vill framhålla. Därför har
representanter för respektive förvaltning engagerats i en arbetsgrupp för
återinvigningsveckan under ledning av kultursamordnare Marie
Abrahamsson och informationschef Pär Jonsson.
H.K.H Kronprinsessan Victoria och H.K.H Prins Daniel har bjudits in för att
förrätta återinvigningen av Förvaltningshuset men i skrivande stund har
kommunen ännu inte fått något svar från Hovet.
Den festliga veckan för Förvaltningshuset innebär mycket arbete men kostar
också en hel del bland annat i form av arvoden, resor och marknadsföring.
Därför behövs det anslås en summa av maximalt 150 000 kronor för
ändamålet.
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§ 106 forts.

2017-04-27

Dnr 00220/2017

Återinvigning av Förvaltningshuset
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 14 april 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten
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