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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-05-07

Plats och tid

Enåsenrummet, tisdagen den 7 maj 2019 klockan 08:30-15:10

Beslutande

Ledamöter
Markus Evensson (S), Ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Sören Görgård (C)
Yvonne Oscarsson (V), ersättare för Lars Molin (M)
Lars G Eriksson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Iréne Jonsson (S)
Bodil Eriksson (LB), § 26

Övriga deltagande

Nicklas Bremefors, kommunchef
Mikael Björk, biträdande kommunchef
Maria Carlgren, personalchef, § 26-29
Monica Hallquist, chef utbildningsförvaltningen, § 26
Carina Thorén, chef utredningsenheten, § 27
Maria Persson, kostchef, § 30
Marita Wikström, biträdande chef arbetsmarknads- och socialförvaltningen, § 31
Ove Schönning, ordförande arbetsmarknads- och socialnämnden, § 31
Johan Lindman, Järvsö Pride, § 32
Henrik Estander, Järvsö Pride, § 32
Rolf Berg, utvecklingschef, § 33-34
Anders Berg, fastighetschef, § 38
Tom Westerberg, ekonomichef, § 39-41
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Sören Görgård

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2019-05-13

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Ulrica Swärd Bütikofer
Ordförande

Markus Evensson
Justerare

Sören Görgård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 26-42

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-05-07

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-07

Datum för anslags uppsättande

2019-05-13

Datum för anslags nedtagande

2019-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Ulrica Swärd Bütikofer
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§ 26

Datum

2019-05-07

Dnr 00119/2019

Aktuella personalfrågor
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet


Personalchef Maria Carlgren informerar om aktuella personalfrågor:


Förhandlingar med facken om ett nytt samverkansavtal har kommit
igång.



Det pågår ett arbete med att ta fram befattningsbeskrivningar för
arbetstagare, vilket vi är skyldiga att ha. Ett arbete har också startats
upp med chefernas befattningsbeskrivningar.



Utbildningsförvaltningens förvaltningschef Monica Hallquist informerar
om ett personalärende på utbildningsförvaltningen.



Mikael Björk visar en presentation om vad som gäller vid uppsägning
och avsked.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Datum

2019-05-07

Dnr 00286/2016

Information om struktur styrdokument
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Utredningsenhetens chef Carina Thorén informerar:
Kommunens styrdokumentstruktur är indelad i tre huvudkategorier;
regeldokument, måldokument och normdokument utifrån av
kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för Ljusdal kommuns styrdokument
27 mars 2017, § 21.
Regel, tills vidare (vem?):
Lagar
Förordningar
Föreskrifter
Författningssamling: reglemente, ansvarsordning, föreskrift
(delegationsordning)
Regel
Mål, tidsbegränsade (vad?)
Vision
Strategi
Program
Plan (handlingsplan + aktivitetsplan)
Norm, tills vidare (hur?):
Policy
Riktlinjer
Rutin - manual - handbok

Justerandes signatur
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Datum

2019-05-07

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 maj 2017
Bilaga 1 Riktlinjer Ljusdals kommuns styrdokument
Bilaga 2 Presentation
Uppdaterad struktur över kommungemensamma styrdokument
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Datum

2019-05-07

Dnr 00040/2018

Riktlinje Alkohol- och drogfria arbetsplatser i Ljusdals
kommun
Personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Riktlinje alkohol- och drogfria arbetsplatser för Ljusdals kommun antas.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till riktlinje Alkohol- och drogfria arbetsplatser återremitterades till
personalutskottet av kommunstyrelsen den 8 januari 2019.
Förslaget har efter dialog med kommunalråd Markus Evensson och
oppositionsråd Sören Görgård ändrats enligt följande.
Under rubriken ”Medarbetares ansvar” har meningen ”Medarbetare är
skyldiga att signalera till närmaste chef vid misstanke om att en
arbetskollega är påverkad av alkohol och/eller droger på arbetsplatsen.” lagts
till.
Arbetsutskottet enas på dagens sammanträde om att formuleringen under
Ansvar ska ändras till kommunstyrelsen:
"Alla verksamheter i kommunen ska arbeta förebyggande med tydliga regler,
tidiga insatser och ett väl fungerande rehabiliteringsarbete.
Rehabiliteringsansvaret gäller dock inte om medarbetaren begår brott, men
varje enskilt fall ska behandlas individuellt. Arbetsgivaren har dock
möjlighet att erbjuda rehabilitering."
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 maj 2019
Förslag Riktlinje Alkohol- och drogfria arbetsplatser 7 maj 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag med den föreslagna ändringen och finner att
arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Datum

2019-05-07

Dnr 00184/2019

Protokoll från Centrala skyddskommittén 2019
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
HR-enheten redovisar protokoll från skyddskommittén möten 28 februari
och 24 april 2019.
Beslutsunderlag
Protokoll Centrala skyddskommittén 28 februari 2019
Protokoll Centrala skyddskommittén 24 april 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att utskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Datum

2019-05-07

Dnr 00368/2016

Kostutredningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1.

Kostchef Maria Persson får i uppdrag att skriva fram ett konkret förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kostchef Maria Persson informerar om Kostutredningen.
Utredning gjordes 2015-2016 och mynnade ut i tre förslag:
Förslag 1
Strukturell omorganisation
Alla köksenheter under en och samma verksamhet
Ingår även i förslag 2 och 3
Förslag 2
Samtliga mottagningskök blir tillagningskök
Centralköket lagar mat till boenden samt lagar matlådor
Inga ombyggnationer eller investering av utrustning av utrustning ses
Förslag 3
Centralisering, all mat produceras vid centralköket
2000 portioner per dag ökar till 4000 portioner per dag
Inga ombyggnationer eller investering av utrustning av utrustning ses
Maria Perssons utredning 2018 (2016 års siffror) visar att reduceringen av
personalkostnader är betydligt mindre än i konsultens utredning. Största
reduceringen är i förslag 2, men där tillkommer istället stora
investeringskostnader.
Maria Persson förordar förslag 1 och menar att det är ett bra arbete som
pågår och att det går att effektivisera ännu mera om all kostverksamhet
ligger under samma chef.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-05-07

Yrkanden
Markus Evensson (S): Maria Persson får i uppdrag att skriva fram ett konkret
förslag.
Sören Görgård (C): bifall till Markus Evenssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Datum

2019-05-07

Dnr 00189/2019

Tolkning av reglemente Ekonomiska förmåner till
förtroendevalda i Ljusdals kommun - ersättning
jourtjänstgöring
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsens tolkning är att arbetsmarknads- och socialnämndens
presidium får upprätta ett jourschema och utifrån schemat ska
jourersättning betalas ut.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet ska presidiet i arbetsmarknads- och socialnämndens
presidium ersättas med en procent av riksdagsarvodet per vecka.
Sammanträdesarvode utgår vid aktiv arbetsinsats.
Kommunstyrelsen ska tolka bestämmelserna i reglemente för Ekonomiska
förmåner till förtroendevalda i Ljusdals kommun.
Marita Wikström biträdande förvaltningschef på arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och Ove Schönning (S), ordförande i arbetsmarknadsoch socialnämnden är på plats för att besvara frågor.
Yrkanden
Markus Evensson (S): kommunstyrelsens tolkning är att arbetsmarknadsoch socialnämndens presidium får upprätta ett jourschema och utifrån
schemat ska jourersättning betalas ut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Datum

2019-05-07

Dnr 00118/2019

Järvsö Pride 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1.

Ljusdals kommun sponsrar Järvsö Pride-festival 2019 med 100 000
kronor.

2.

Beloppet tas från kommunstyrelsens konto till förfogande för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Järvsö Pride har presenterat ett förslag till sponsring för Järvsö Pride-festival
den 5-7 juli 2019 och begär för detta 250 000 kronor av kommunen.
Ljusdals kommuns sponsringspolicy kräver en affärsmässig
överenskommelse till ömsesidig nytta för parterna om kommunen ska vara
med. Avtalsförslaget överensstämmer med det som policyn kräver.
Johan Lindman och Henrik Estander presenterar konceptet Järvsö Pride.
Årets tema är diskriminering. Önskemålet är att kommunen ska vara
samverkanspart.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 29 april 2019
Ansökan från Järvsö Pride 20 mars 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Järvsö Pride
Informationsenheten
Delegeringspärm
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Datum

2019-05-07

Dnr 00503/2017

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning antas.

Sammanfattning av ärendet
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att varje
kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen.
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska utgöra ett politiskt och strategiskt
styrdokument som visar inriktningen för mark- och bostadspolitiken i
kommunen.
Ljusdals kommun har nu upprättat förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2019-2022. Förslaget har varit utsänt på remiss.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för bostadsförsörjning - kompletterande text 2 maj 2019
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 29 april 2019
Förslag Riktlinjer för bostadsförsörjning 29 april 2019
Remissvar
Remissinbjudan
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Datum

2019-05-07

Dnr 00283/2016

Genomfart Ljusdal
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till kompletterande yttrande godkänns med tillägget att
etableringar längs Kyrksjönäsvägen inte ska tillåtas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun beslutade den 25 feb 2019 att delar
av förslaget till yttrande rörande vägplan för genomfart Ljusdal Rv84 skulle
återremitteras till kommunstyrelsen i syfte att avvakta en eventuell
folkomröstning samt att en kostnadsfördelning mellan Trafikverket och
Ljusdals kommun skulle tas fram.
Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2019 att en folkomröstning inte skall
genomföras. Därutöver vidhåller kommunstyrelseförvaltningen att en
kostnadsfördelning mellan Trafikverket och Ljusdals kommun i detta läge
inte kan redovisas då vägplanens slutliga innehåll avseende vilka åtgärder
som ska ingå inte är fastställt.
Dessa förutsättningar skall fastställas i ett särskilt avtal som reglerar
parternas olika ansvar för genomförande och finansiering av vägplanens
innehåll. I förslaget till yttrande framgår att Ljusdals kommun ställer sig
positiv till ett byte av väghållaransvar med förutsättningen att ett
genomförandeavtal för vägplanens genomförande ska vara framtaget och
godkänt av parterna innan vägplanen fastställs av Trafikverket.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 maj 2019
Förslag Kompletterande yttrande 6 mars 2019
Yttrande skickat 28 februari 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 25 februari 2019, § 10

Justerandes signatur
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Datum

2019-05-07

Yrkanden
Markus Evensson (S): Punkten om att inte tillåta etableringar längs
Kyrksjönäsvägen återförs till yttrandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag samt sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet
bifaller dessa.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Datum

2019-05-07

Dnr 00182/2019

Ansvarig utgivare för direktsända kommunfullmäktigesammanträden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ordförande Marit Holmstrand utses till ansvarig utgivare av
kommunfullmäktiges sändningar av kommunfullmäktiges
sammanträden på www.ljusdal.se.

2.

Förste vice ordförande Tommy Olsson utses som ersättare till ansvarig
utgivare efter Marit Holmstrand.

3.

Andre vice ordförande Annelie Wallberg utses som ersättare till
ansvarig utgivare efter Marit Holmstrand.

Sammanfattning av ärendet
Eftersom kommunfullmäktige sänds i begränsad omfattning, och i princip
endast omfattar direktsända debatter, betecknas de i yttrandefrihetsgrundlagen som direktsändning av dagshändelser. Grundlagens regler om
bland annat yttrandefrihetsbrott, ansvar och åtal är därför inte tillämpliga. I
direktsända program svarar var och en av de medverkande för det som sägs.
Enligt yttrandefrihetsgrundlagen behöver kommunfullmäktige ändå se till att
det alltid finns en behörig utgivare med ställföreträdare (om utgivaren till
exempel är sjuk eller utomlands) och anmäla dessa till Myndigheten för
press, radio och tv.
Att filma politiker eller andra som är på plats i sitt uppdrag anses mindre
integritetskränkande än eventuell filmning av allmänheten. Samtliga
medverkande i filmningen måste dock i förväg informeras om sändningen
och hur materialet hanteras, till exempel hur det är möjligt att ta del av i
efterhand.
Kommunfullmäktiges sändningar finns även fortsättningsvis tillgängliga på
kommunens hemsida för att allmänheten ska kunna se dessa i efterhand.

Justerandes signatur
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Datum

2019-05-07

Sådant nedladdat material utgör inte en grundlagsskyddad sändning utan
faller under dataskyddslagstiftningen.
Alla personuppgifter måste behandlas utifrån att det finns en rättslig grund
för detta. Webbsändning från sammanträden med kommunfullmäktige anses
vara uppgift av viktigt allmänt intresse (dataskyddslag 2018:218, 3 kap 3 §
3.). Om viktigt allmänt intresse finns behövs inget samtycke från enskilda
under förutsättning att den enskildes personliga integritet inte kränks.
Personuppgiftsansvaret för webbsändningarna ligger på kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 29 april 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur
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§ 36

Datum

2019-05-07

Dnr 00571/2018

Ansökan från Ljusdalsfritids IK om bidrag till projektet
”Vi tillsammans!”
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ansökan från Ljusdalsfritids IK om bidrag avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdalsfritids IK har inkommit med ansökan om bidrag på 200 000 kronor
för aktiviteter för skolelever i årskurs 1-9. Utifrån nämndernas remissvar
samt kommunens ekonomiska läge föreslås att Ljusdalsfritids IK:s ansökan
om bidrag avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 29 april 2019
Remissvar från nämnderna
Ansökan 6 december 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-05-07

§ 37

Dnr 00026/2019

Kommunalt partistöd 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt partistöd
med 1 163 890 kronor enligt nedan:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Ljusdalsbygdens Parti
Liberalerna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna

2.

378 560 kr
167 440 kr
141 050 kr
141 050 kr
88 270 kr
88 270 kr
61 880 kr
61 880 kr
35 490 kr

Det kommunala partistödet betalas ut i juli 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med
ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är
9 100 kronor per parti (20 procent av basbeloppet på 45 500 kronor för år
2018) och mandatstödet är 26 390 kronor (58 procent av basbeloppet för år
2018) per mandat i kommunfullmäktige.
Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport.
Totalt uppgår partistödet till kronor att fördelas enligt följande:

Justerandes signatur
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Parti

Mandat

S
C
SD
M
V
LB
L
MP
KD
Summa

14
6
5
5
3
3
2
2
1
41

Datum

2019-05-07

Grundstöd
Mandatstöd Totalt (kr)
per parti
(kr)
(kr)
9 100
369 460
378 560
9 100
158 340
167 440
9 100
131 950
141 050
9 100
131 950
141 050
9 100
79 170
88 270
9 100
79 170
88 270
9 100
52 780
61 880
9 100
52 780
61 880
9 100
26 390
35 490
81 900
1 081 990
1 163 890

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 3 maj 2019
Redovisningar från partierna
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 38

Datum

2019-05-07

Dnr 00170/2019

Utbyggnad av Stenhamreskolan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Tilldelade medel omfördelas enligt nedan så att om-och tillbyggnaden
på Stenhamreskolan kan genomföras.

Sammanfattning av ärendet
Det tidsbegränsade bygglovet för modulerna vid Stenhamreskolan löper ut i
sommar.
En utredning visar att med en mindre tillbyggnad och upprustning av Hus C
och D kan alla elever rymmas inom dessa två byggnader.
Åtgärderna är beräknade att kosta 3 900 000 kronor.
I detta ingår förutom tillbyggnaden förbättringsåtgärder bland annat
beträffande belysning, ventilation och nätverk.
Förutom besparingen på elförsörjning samt upprustningen av lokalerna, så
innebär det att hyreskostnaden för modulerna försvinner. Dessa uppgår i
dagsläget till 46 833 kronor per månad.
Hyreshöjningen efter ombyggnaden blir 15 634 kronor per månad det vill
säga en besparing på 31 199 kronor per månad eller 374 388 kronor per år.
För att finansiera detta projekt krävs en omfördelning av befintliga medel i
årets ram.
Fastighet föreslår att planerad fönsterbyten på Slottegymnasiet 3 100 000
kronor samt renovering av Propellerns förskola i Färila 1 000 000 kronor
omfördelas till Stenhamreskolans om- tillbyggnad.
Dessa investeringar flyttas fram 1 år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-05-07

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 30 april 2019
Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2019, § 35
Utbildningsförvaltningens skrivelse 15 april 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 39

Datum

2019-05-07

Dnr 00014/2019

Bygdemedel vindkraft Sörby 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

I enlighet med JärvsöRådets förslag ska bygdemedlen för vindkraft
Sörby 2019 fördelas enligt följande:
Järvsö Bergscykelklubb
JärvsöRådet – Utveckling
Järvsö Södra Byalag
Harsa Fastighetsägarförening 2
Järvsö Jakt- och sportfiskeklubb
Järvsö fiskevårdsområdesförening
Skästrateatern
JärvsöRådet – Torön
Föreningen Järvsö Pride
Summa

200 000 kr
150 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
35 000 kr
30 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
595 000 kr

Sammanfattning av ärendet
Ansökningstiden för ansökan om bygdemedel avseende Sörby vindkraftspark gick ut 31 mars 2019. Totalt 35 ansökningar har inkommit omfattande
totalt 3 263 568 kronor i sökta bygdemedel.
Ansökningshandlingarna har därefter skickats till JärvsöRådet för beredning.
JärvsöRådet har därefter inkommit med förslag till beslut om tilldelning.
Av en behållning om totalt 595 444 kronor i tillgängliga bygdemedel för
Sörby vindkraftspark föreslår JärvsöRådet tilldelning respektive avslag på
inkomna ansökningar enligt nedanstående tabell:

Justerandes signatur
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Sökande

Datum

2019-05-07

Sökt belopp Arbetsgruppens
förslag belopp
200 000 kr
200 000 kr
300 000 kr
150 000 kr
60 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
40 000 kr
35 000 kr
35 000 kr
60 000 kr
30 000 kr
70 000 kr
20 000 kr
50 000 kr
20 000 kr
136 520 kr
0 kr
137 150 kr
0 kr
207 670 kr
0 kr
35 000 kr
0 kr

Järvsö Bergscykelklubb
Järvsörådet – Utveckling
Järvsö Södra Byalag
Harsa Fastighetsägarförening 2
Järvsö Jakt- och sportfiskeklubb
Järvsö fiskevårdsområdesförening
Skästrateatern
Järvsörådet Torön
Föreningen Järvsö Pride
Boda Bygdegårdsförening
Bygdegårdsföreningen Järvsö-Folkan
PRO Järvsö, Lörstrands Bygdegård
Skålbo, Rossla och Skridsvik
Bygdegårdsförening
Skogens Bygdegårdsförening
125 000 kr
Privatperson 1
25 000 kr
Privatperson 3
100 000 kr
Harsa Fastighetsägarförening 1
5 000 kr
Harsa Fastighetsägarförening 3
10 000 kr
Karsjö Byalag
50 000 kr
Ljusdals Flygklubb
147 600 kr
Järvsö BK
106 000 kr
Järvsö Båtklubb
68 000 kr
Järvsö IF Skidsektionen
100 000 kr
Grönås Viltvårdsområde
50 031 kr
Hästbergs Viltvårdsområde
174 000 kr
Hästbergs Viltvårdsområde, Skjutbana 125 250 kr
Järvsö-Sörby Viltvårdsområdesförening 50 000 kr
Ljusdalsbygdens museum (Sörby)
75 000 kr
Stenegård
50 000 kr
Säljesta Bygdegårdsförening, Musik
40 000 kr
Bronx gym
176 347 kr
Hörselskadades förening
30 000 kr
Privatperson 2
50 000 kr
Stene, Kåsjö och Klackens arbetsgrupp
25 000 kr
Säljesta Vägsamfällighet
300 000 kr
Summa
3 263 568 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
595 000 kr

Återstående 444 kronor kvarstår i balans till kommande år.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-05-07

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 30 april 2019
Protokoll beslutade möte Förslagsgruppen för bygdemedel 7 april 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 40

Datum

2019-05-07

Dnr 00072/2019

Bygdemedel vindkraft Våsberget 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

I enlighet med Ramsjö bygderåds förslag ska bygdemedlen för vindkraft
Våsberget 2019 fördelas enligt följande:
Ramsjö fiskevårdsområde
Ramsjö Hembygdsförening
Ramsjö Ekonomiska förening
Summa

50 000 kr
100 625 kr
16 200 kr
166 825 kr

Sammanfattning av ärendet
Ansökningstiden för ansökan om bygdemedel avseende Våsbergets
vindkraftspark gick ut 31 mars 2019. Totalt fem ansökningar har inkommit
omfattande totalt 324 425 kronor i sökta bygdemedel.
Ansökningshandlingarna har därefter skickats till Ramsjö bygderåd för
beredning. Bygderådet har därefter inkommit med förslag till beslut om
tilldelning.
Av en behållning om totalt 451 104 kronor i tillgängliga bygdemedel för
Våsbergets vindkraftspark föreslår Ramsjö bygderåd tilldelning respektive
avslag på inkomna ansökningar enligt nedanstående tabell:
Sökande
Ramsjö fiskevårdsområde
Ramsjö Hembygdsförening
Ramsjö Ekonomiska förening
Ljusdals flygklubb
Ljusdalsbygdens museum

Sökt belopp
50 000 kr
100 625 kr
16 200 kr
147 600 kr
10 000 kr

Summa
50 000 kr
100 625 kr
16 200 kr
0 kr
0 kr

Ansökningarna från Ljusdals Flygklubb samt Ljusdalsbygdens museum
avslås med motivering att de inte tillför Ramsjöbygden någonting.
Återstående 284 279 kronor kvarstår i balans till kommande år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-05-07

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 30 april 2019
Protokoll Ramsjö Bygderåd 11 april 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 41

Datum

2019-05-07

Dnr 00241/2018

Kommunal borgen till Kårböle byalag för investering i
drivmedelsanläggning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Kommunal borgen på 2 000 000 kronor till Kårböle byalag beviljas som
säkerhet för lån/byggnadskreditiv.

2.

Borgensprovision fastställs till 0,5 procent per år.

Sammanfattning av ärendet
Kårböle byalag har hemställt om kommunal borgen på 2 000 000 kronor för
investering i drivmedelsanläggning i Kårböle. Region Gävleborg kommer att
bidra med 85 procent av investeringen i stöd. Bidraget utbetalas i efterskott
till den organisation som bygger och äger anläggningen varför byalaget eller
indirekt byalagets aktiebolag är beroende av ett lån för att genomföra
projektet. Ett aktiebolag är under bildande. Kårböle byalag har inte egna
tillgångar som motsvarar säkerhet för lån av denna omfattning. Lånet
kommer att återbetalas efter att bidraget utbetalts och därigenom upphör
borgensåtagandet. Kommunfullmäktige föreslås bevilja borgen till Kårböle
byalag samt debitera 0,5 procent per år i borgensprovision.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 15 april 2019
Årsrapport, verksamhetsberättelse mm
Ansökan från Kårböle Byalag 7 mars 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 42

Datum

2019-05-07

Dnr 00089/2019

Ansökan från Ljusdals Bandyklubb om bidrag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Bidragsansökan om 500 000 kronor från Ljusdals BK avslås.

2.

Kommunchefen får i uppdrag att teckna ett treårigt sponsringsringsavtal
på 200 000 kronor per år.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals BK har inkommit med ansökan om bidrag på 500 000 kronor för att
bringa föreningen i ekonomisk balans.
Ljusdals kommun har haft en dialog med styrelsen i föreningen och styrelsen
har vidtagit en rad åtgärder både för att sänka kostnaderna och öka
intäkterna. På sikt finns förutsättningarna för en bättre ekonomi.
Ljusdals kommun har under en lång rad år tecknat årliga sponsringsavtal
med LBK på 150 000 kronor (+ reklamskatt). Detta är också något som finns
budgeterat inom kommunstyrelsens budget.
Utifrån kommunens ekonomiska läge föreslås att bidragsansökan om
500 000 kronor avslås. Vidare föreslås att kommunen tecknar ett treårigt
avtal på 150 000 kronor per år. I och med att ett treårigt avtal tecknas stärks
föreningens ekonomi och den ekonomiska planeringen underlättas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 29 april 2019
Samhällsservicenämndens protokoll 26 februari 2019, § 29
Ansökan om bidrag 4 mars 2019
Yrkanden
Lars G Eriksson (SD): beloppet höjs till 200 000 kronor per år i tre år.
Yvonne Oscarsson (V): bifall till Lars G Erikssons yrkande.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-05-07

Lena Svahn (MP): avslag till Lars G Erikssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
arbetsutskottet bifaller Lars G Erikssons yrkande.
Reservation
Lena Svahn (MP) reserverar sig mot förslaget.
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