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§ 10
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Dnr 00467/2008

Förslag till utrivning av Kvarndammen och den
provisoriska dammen i Sillerboån
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Utrivning av Kvarndammen och provisorisk överfallsdamm ska ske i
enlighet med det förslag som tagits fram i samråd med länsstyrelsen
Gävleborg och Länsmuseet.

2.

Frågan om ytterligare åtgärd, till exempel kompletterande broförbindelse eller att tillgängliggöra återstående brobana genom att uppföra
räcken med mera, bör prövas av kommunstyrelsen vid senare tillfälle,
förslagsvis under 2021.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun har genom deldom i Mark- och Miljödomstolen getts rätt
att riva ut Kvarndammen och en provisorisk överfallsdamm i Sillerboån,
Tallåsen. Sedan domen vunnit laga kraft har kommunen rätt att senast i
januari 2022 slutföra utrivningen. Enligt domen ska Ljusdals kommun
samråda med länsstyrelsen och länsmuseet avseende vilka delar av dammen
som ska kvarlämnas. Ett samrådsförslag för hur utrivningen ska ske har tagits
fram tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 februari 2020
Åtgärdsförslag Kvarndammen 19 februari 2020
Förstudie Kvarndammen 19 februari 2020
Länsstyrelsens yttrande över åtgärdsförslag 19 februari 2020
Länsmuseets remissvar 19 februari 2020
Yrkanden
Sören Görgård (C), frågan om ytterligare åtgärd, till exempel kompletterande
broförbindelse eller att tillgängliggöra återstående brobana genom att
uppföra räcken med mera, bör prövas av kommunstyrelsen vid senare
tillfälle, förslagsvis under 2021.
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Iréne Jonsson (S): bifall till Sören Görgårds yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag samt till Sören Görgårds tilläggsyrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 11

Datum

2020-02-26

Dnr 00119/2019

Information om löneöversyn 2020
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens löneöversynsprocess under våren 2020 påverkas av de centrala
förhandlingar som förs kring bland annat HÖK Kommunal och HÖK OFR
förbundsområde Allmän Kommunal Verksamhet (Akademikerförbundet
SSR, Vision och Ledarna) samt även det så kallade Industriavtalet vilket
anger det så kallade märket.
År 2020 innebär att ett stort antal avtal löper ut och kommer att förhandlas
om inom samtliga sektorer på svensk arbetsmarknad. Det innefattar även det
så kallade Industriavtalet. Parterna inom industrin kommer förhandla fram
och sätta det så kallade märket någon gång under våren 2020, förhoppningsvis i slutet av mars/början av april. Detta kommer påverka SKR:s
förhandlingar, främst i de avtal där vi har centralt angivna nivåer i avtalen
och i villkorsförhandlingarna (AB) som förs med samtliga motparter.
För vår sektor är utgångspunkten i det kommunala huvudavtalet (KHA) att
lokala parter under pågående förhandlingar centralt ska avvakta med
löneöversynsprocessen (och eventuella andra förhandlingar gällande
kollektivavtalsfrågor) då det inte finnas avtal att hänvisa till för att kalla till
överläggningar, förrän de centrala avtalen är klara. När väl de centrala
avtalen är tecknade kan det dröja innan fackförbunden lokalt är redo för att
påbörja överläggningarna. Vissa fackförbund, exempelvis Akademikerförbundet SSR, ger alla sina lokala fackliga förtroendevalda utbildning i det
nya avtalet innan de får delegation att påbörja löneöversynen. Utbildningarna
kan ta en tid att genomföra vilket vi bör beakta i våra tidsplaner lokalt.
Våra chefer i organisationen kommer ändå att kunna förbereda processen
genom att dels fundera över lönestrukturen för sina medarbetare dels hålla
utvecklingssamtal och samtal för att ge återkoppling på prestation. Något
samtal direkt med medarbetare om lön (där belopp ingår) ska dock inte
hållas förrän de centrala avtalen är tecknade. Processen kan därför endast
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förberedas fram tills dess det är dags för lönesamtal alternativt traditionell
förhandling.
När det gäller Vårdförbundet, Lärarnas samverkansråd och Akademikeralliansen så har vi påbörjat löneöversynen 2020 eftersom centrala avtal finns
för perioden. Dock kan processen med dessa förbund inte färdigställas förrän
det så kallade märket är satt av industrins parter.
På grund av ovan nämnda omständigheter kommer det inte vara möjligt att
vara klar med löneöversynsprocessen i tid i år, det vill säga per 1 april
respektive 1 maj (Kommunal).
Beslutsunderlag
Information Löneöversyn 2020, 25 februari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
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§ 12

Datum

2020-02-26

Dnr 00136/2019

Information om anställningsavtal för kommunchef och
förvaltningschef
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) gäller inte för arbetstagare som
får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning. På det
kommunala området anses såväl kommunchef som förvaltningschef ha
företagsledande ställning varför LAS inte gäller för dem. Det är dock både
rimligt, motiverat och praxis att även dessa arbetstagare har ett
anställningsskydd. Anställningsskyddet för dessa arbetstagare består därför
på den svenska arbetsmarknaden av ett ekonomiskt skydd i händelse av
uppsägning från arbetsgivarens sida, till exempel i form av rätt till
avgångsvederlag.
Bifogat finns träffat anställningsavtal mellan kommunen och kommunchef
Nicklas Bremefors rörande bland annat engångsersättning. Utformningen av
anställningsavtalet överensstämmer med den rådgivning kommunens
centrala arbetsgivarorganisation SKR ger för arbetstagare i företagsledande
ställning. Liknande anställningsavtal kommer att träffas med kommunens
förvaltningschefer.
Vid anställning av en ny kommunchef respektive förvaltningschef kommer
en trappmodell att tas fram liknande exemplet nedan;
XX är berättigad till en engångsersättning motsvarande tolv (12)
månadslöner om anställningen är 3 år eller kortare. Har XX varit anställd
längre än 3 år men kortare än 7 år ska engångsersättningen vara arton (18)
månadslöner. Har XX varit anställd längre än 7 år ska engångsersättningen
vara tjugofyra (24) månadslöner.
Konstruktionen med en trappmodell överensstämmer med konstruktionen av
LAS 39 § som är tillämplig vid arbetsgivares vägran att återta en
arbetstagare efter det att denne vunnit tillbaka sin anställning i domstol.
Konstruktionen innebär att arbetsgivaren blir skyldig att betala ett
normerande (ett på förhand bestämt) skadeståndsbelopp till arbetstagaren
som är kopplat till arbetstagarens anställningstid hos arbetsgivaren. Denna
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bestämmelse används i arbetsrättslig praxis som utgångspunkt vid
förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare om avslut av anställning
och avgångsvederlag.
Efter att informationen noterats till protokollet pausades sammanträdet och
ledamöter och ersättare diskuterade ärendet utan tjänstemän och sekreterare.
Beslutsunderlag
Information Anställningsavtal Kommunchef och förvaltningschef, 25
februari 2020
Anställningsavtal, 25 februari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
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Datum

2020-02-26

Dnr 00265/2019

Övnings- och utbildningsplan
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Övnings- och utbildningsplan fastslås.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ansvarar kommunen
för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning
som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid kris.
Krisberedskap, krishanteringsförmåga och utveckling av samverkansformer
är prioriterade områden för övning och utbildning under fyraårsperioden
2019-2022. Dessa prioriterade områden är framtagna efter erfarenheter sedan
bränderna sommaren 2018, utvärderingar samt risk och sårbarhetsanalyser.
Övningsinriktningen har även ett ökat fokus på civilt försvar och höjd
beredskap och utgör därigenom ett stöd i en återupptagen totalförsvarsplanering.
Syftet med övnings- och utbildningsplanen är att underlätta en regelbunden
och systematisk övnings- och utbildningsverksamhet för god krisberedskap
och krishanteringsförmåga.
Övnings- och utbildningsplanen har en bilaga i form av en tidsplan som visar
övnings- och utbildningsaktiviteterna årsvis mellan 2019-2022. För att kunna
anpassa kommunens behov av övning och utbildning i en ständig föränderlig
värld så ges säkerhetschefen befogenhet att revidera denna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 februari 2020
Övnings- och utbildningsplan 2019-2022, 13 februari 2020
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Yrkanden
Iréne Jonsson (S), Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr 00059/2020

Ansökan från J.M Samuel Holding AB om att få
reservera fastigheterna Ämbarbo 1:19, Ämbarbo 2:8
och Kläppa 8:44
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun tecknar markanvisningsavtal med J.M Samuel
Holding AB enligt upprättat förslag.

2.

Slutligt pris för fastigheterna sätts efter beviljat bygglov och baserar sig
på 500 kronor per BTA (bruttoarea) bostäder och 350 kronor per BTA
lokaler.

3.

Ett servitut skrivs på del av fastigheten Ämbarbo 2:8 för att behålla
befintlig busshållplats och vändplats.

Sammanfattning av ärendet
J.M Samuel Holding AB har kommit in med en förfrågan om att få reservera
fastigheterna Ämbarbo 1:19, Ämbarbo 2:8 och Kläppa 8:44. Syftet med
reservationen är att undersöka möjligheten att utveckla
flerbostadshus/hyreshus och äldreboende på platsen och en reservationstid
om 18 månader önskas för att undersöka förutsättningarna för en lyckad
exploatering. Detaljplan finns för området som tillåter flerbostadshus i två
våningar.
Vägar finns till området och även närhet till kollektivtrafik. Området ligger
inom kommunalt VA.
Ämbarbo 2:8 har sedan detaljplanen antogs delvis asfalterats, den asfalterade
delen används som busshållplats och vändplats för buss vilket är viktigt för
områdets försörjning av kollektivtrafik. Vid försäljning av fastigheten bör ett
servitut skrivas för detta ändamål vilket påverkar 750 kvadratmeter av
fastigheten.
Enligt de riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2022 som antogs av
kommunfullmäktige 30 september 2019, § 104 finns ett underskott på
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bostäder i Ljusdal vilket enligt riktlinjerna ska byggas bort. J.M Samuel
Holding AB:s förfrågan stämmer överens med dessa riktlinjer.
För att ta vara på allas intressen är det viktigt att inte sälja kommunens mark
i ett för tidigt skede, samtidigt som Exploatören vill ha möjlighet att planera
för framtida bebyggelse. Ett markanvisningsavtal fungerar som ett löfte från
kommunen att vi ämnar sälja marken till Exploatören under angivna
förutsättningar vilket ger denne en trygghet att arbeta med sitt projekt
samtidigt som kommunen behåller sin egna mark till dess att det finns
förutsättningar för att den bebyggs.
En beräkning av försäljningspris har gjorts genom en jämförelse med
tidigare beslutat pris för mark till liknande ändamål samt genom jämförelse
med riktvärdesangivelser hos Skatteverket. Förslag är att slutligt pris sätts
efter beviljat bygglov och baserar sig på 500 kronor per BTA (bruttoarea)
bostäder och 350 kronor per BTA lokaler.
Beslutsunderlag
Samhällserviceförvaltningens skrivelse 13 februari 2020
Markanvisningsavtal 13 februari 2020
Översiktskarta 13 februari 2020
Kartbild Ämbarbo 1:19, Ämbarbo 2:8 och Kläppa 8:44, 13 februari 2020
Karta servitut Ämbarbo 2:8 13 februari 2020
Ansökan från J M Samuel Holding AB, 13 februari 2020
Yrkanden
Lars G Eriksson (SD): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr 00043/2019

Förvaltningsplan Världsarv Hälsingland - antagande
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förvaltningsplan för Världsarvet Hälsingegårdar antas.

Sammanfattning av ärendet
Ett remissvar skickades till Länsstyrelsen Gävleborg 28 februari 2019 över
ett förslag till förvaltningsplan för Världsarvet Hälsingegårdar 2019-2024.
Ljusdals kommun ställde sig positiv till att en förvaltningsplan upprättades
men önskade vissa förtydliganden i sitt remissvar av vilket flertalet av våra
önskemål nu finns med i det reviderade förslaget till förvaltningsplan.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningsplanen för Världsarvet
Hälsingegårdar ska antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 februari 2020
Förvaltningsplan för Världsarvet Hälsingegårdar 17 januari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr 00310/2018

Ny förbundsordning för Inköp Gävleborg - antagande
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg antas.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Gävle kommuns begäran om utträde ur Inköp Gävleborg i
september 2017 behövde en revidering av Inköps Gävleborgs förbundsordning göras. En ny sådan antogs hösten 2019. Sedan dess har också ett
process- och projektinriktat arbete pågått mellan kvarvarande kommuner i
Inköp Gävleborg för att diskutera ett gemensamt inköps- och
upphandlingsarbete.
I denna process har man ånyo behövt göra en översyn av förbundsordningen
för Inköp Gävleborg. Liggande förslag till revidering av förbundsordningen
har sin grund i de tilltänkta förslagen till samarbete mellan kvarvarande
kommuner i Inköp Gävleborg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 februari 2020
Förbundsordning Inlöp Gävleborg 11 februari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr 00019/2020

Ekonomisk uppföljning 2020
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslut att ärendet ”ekonomisk
uppföljning 2020” ska vara en punkt på dagordningen vid samtliga
sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vid kommunstyrelsens föregående sammanträde 6 februari 2020
presenterades det preliminära bokslutet för 2019. Det ekonomiska resultatet
för 2019 samt det faktum att två nämnder (Arbetsmarknads- och socialnämnden samt Omsorgsnämnden) kommunicerat svårigheter att klara budget
2020 föranleder en diskussion i kommunstyrelsens arbetsutskott och
sedermera i kommunstyrelsen om eventuella åtgärder för att hantera den
ekonomiska situationen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 februari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Protokollsanteckning
Bodil Eriksson (LB) vill ha antecknat till protokollet: ”Jag hade begärt att det
skulle finnas preliminära siffror gällande januari 2020 färdiga vid detta
sammanträde och tycker att det är anmärkningsvärt att de inte finns färdiga.
Jag vill också att nämnderna kallas till kommunstyrelsen för att redogöra för
ekonomiska resultat samt åtgärder för att komma till rätta med dessa”.

Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00065/2020

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande
2020
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Redovisningen per 17 februari 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen 29 maj 2008 ska redovisning av kommunstyrelsens konto till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur
kontot.
Kommunstyrelsens konto till förfogande, kvarstående medel: 1 000 000 kronor
Kommunstyrelsens investeringsutrymme, kvarstående medel: -1 200 000 kronor
Kommunstyrelsens utvecklingsreserv, kvarstående medel:
800 000 kronor
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 februari 2020
Redovisning KS konto till förfogande 14 februari 2020
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2018, § 149
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
17(20)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 19

Datum

2020-02-26

Dnr 00136/2019

Diskussion inför kommunstyrelsens planeringsdag
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Ett extra sammanträde med kommunstyrelsen planeras till 17 mars 2020. Det
blir en ekonomi- och verksamhetsdag.
Dit kommer ekonomiärenden som skulle varit med på sammanträdet 12 mars
2020 att flyttas. Det ska också vara en dag där verksamheterna i kommunstyrelseförvaltningen får möjligheten att presentera sina verksamheter och
vilka utmaningar de ser.
Om tiden medger ska även Agenda 2030 tas upp.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunkansliet
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 20

Datum

2020-02-26

Dnr 00018/2020

Budgetdirektiv för budgetår 2021 samt ELP 2022-2023
Arbetsutskottet beslutar
1.

Budgetdirektiv för budgetår 2021 samt ELP 2022-2023 antas enligt
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Budgetprocessen regleras i styrdokumentet Plan för budget och budgetuppföljning. De årliga förutsättningarna regleras i Budgetdirektiven.
Budgetdirektiv för budgetår 2021 samt ELP 2022-2023 framgår av
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 februari 2020
Budgetdirektiv för budgetår 2021 samt ELP 2022-2023
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
19(20)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 21

Datum

2020-02-26

Dnr 00136/2019

Övrig fråga
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ersättaren Bodil Eriksson (LB) ställer en fråga om verkställighet av fattade
beslut. Hon har fått veta att hon som politiker har ansvaret för att hålla koll
på att besluten verkställs.
Biträdande kommunchef Mikael Björk redogör för att ansvaret ligger på
respektive handläggare, men att kommunen har haft svårt att ta fram listor
med status över ej verkställda beslut. Ett kvalitets- och ledningssystem skulle
kunna vara till stor hjälp för att få en effektivare uppföljning av beslut.
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

Sida
20(20)

