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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2020-11-26

Plats och tid

Ljusdalssalen, torsdagen den 26 november 2020 klockan 08:30-16:25

Beslutande

Ledamöter
Markus Evensson (S), Ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande § 185-193 deltar digitalt
László Gönczi (MP) tjg ers istf Lena Svahn(MP) § 194-199 deltar digitalt
Sören Görgård (C), 2:e vice ordförande deltar digitalt
Stina Michelson (S) deltar digitalt
Iréne Jonsson (S) deltar digitalt
Maud Jonsson (L) tjg ers istf Harald Noréus (L) deltar digitalt
Solange Nordh (C) deltar digitalt
Lars Molin (M) § 185-193 deltar digitalt
Stina Berg (M) tjg ers istf Lars Molin § 194-199 deltar digitalt
Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt
Bodil Eriksson (LB) tjg ers istf Jonny Mill (LB) deltar digitalt
Stina Berg (M) tjg ers istf Mats Markusson (SD) § 185-187 deltar digital
Ove Schönning (S) tjg ers istf Mats Markusson (SD) § 188-199 deltar digitalt

Övriga deltagande

Dataskyddsombud Kaj Laerum § 185
Verksamhetsutvecklare Charlotta Netsman § 189
Vik miljöstrateg Jorunn Hellman § 190
Jan Fineman och Oskar Claesson från företaget Bisnode § 191
Planingenjör Fredrik Wallby § 192
Biträdande förvaltningschef Ann Lindgren § 193

Utses att justera

Sören Görgård (C)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2020-11-30

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes signatur

Paragrafer

Karin Höglund
Markus Evensson
Sören Görgård

Utdragsbestyrkande

§§ 185-199

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2020-11-26

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-26

Datum för anslags uppsättande

2020-12-01

Datum för anslags nedtagande

2020-12-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Justerandes signatur

Karin Höglund

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 185

Datum

2020-11-26

Dnr 00021/2020

Utbildning dataskyddsförordningen GDPR
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens dataskyddsombud Kaj Laerum ger en utbildning i
dataskyddsförordningen GDPR.
I början av 2021 kommer kommunstyrelsen att information om hur
förvaltningarna arbetar med GDPR.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 18 november 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2020-11-26

§ 186

Dnr 00025/2020

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
•

Östernäs - Ansökan om sanering är reviderad.

•

Timmerterminal – Detaljplan Kläppa på gång. Ut på samråd i början av
december.

•

Covid 19 – Lokala allmänna råd beslutade av Region Gävleborg 16/11.
Beslut stabsläge i Ljusdal den 16/11 med anledning av beslut om lokala
allmänna råd. Det finns en risk för klusterutbrott på Backsippan. 5
boende är testade positivt, varav en är på sjukhus. Kohortvård bedrivs.
Tre personal är smittade. Alla boende och personal testas nu och
kommunen hoppas på att vi lyckats stoppa smittan. Det är ett ansträngt
läge inom omsorgensförvaltningen, många är hemma med symptom.
Likaså inom skolans verksamheter, det är svårt att få tag på vikarier
inom båda verksamheterna.
Under denna vecka kommer en MBL-förhandling att hållas om att inga
semestrar kommer att beviljas inom omsorgsförvaltningen under jul och
nyår.
Information ges om att det är svårt att hitta vikarier inom omsorg och
skola.

•

Justerandes signatur

Hälsingerådets möte 9 december är inställt.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

•

2020-11-26

Kommunchefen informerar, utifrån en fråga från Maud Jonsson (L), om
att kommunledningen har uppmanat kommunens chefer om att till årets
julklappar handla lokalt och gärna köpa Ljusdalskortet. Många chefer
har köpt Ljusdalskortet, vilket medfört att Ljusdal i Centrum fått
likviditetsproblem. Detta ska vi försöka åtgärda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 18 november 2020
Propositionsordning
Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2020-11-26

§ 187

Dnr 00019/2020

Månadsuppföljning oktober 2020
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Nämndordförandena ska vid kommunstyrelsens sammanträde i februari
månad presentera handlings/åtgärdsplaner, som respektive nämnd arbetar
med, för att hålla sina tilldelade budgetar för år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors presenterar månadsuppfölningen för oktober
månad:
•

Oktober månad visar en avvikelse mot budget med - 1,163 miljon
kronor.

•

Prognosen visar på ett plusresultat om ca 8 miljoner kronor.

Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelson (S), samhällsservicenämndens ordförande Irene Jonsson (S), omsorgsnämndens ordförande László
Gönczi (MP) och arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove
Schönning redogör för respektive nämnds ekonomiska läge.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning och helårsprognos juli 2020
Yrkanden
Bodil Eriksson (LB), Lars Molin (M), Irene Jonsson (S), Stina Michelson (S),
Maud Jonsson (L), Sören Görgård (C) och Lena Svahn (MP):
Nämndordförandena ska vid kommunstyrelsens sammanträde i februari månad

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2020-11-26

presentera handlings/åtgärdsplaner, som respektive nämnd arbetar med, för att
hålla sina tilldelade budgetar för år 2021.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Nämnderna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 188

Datum

2020-11-26

Dnr 00018/2020

Detaljbudget 2021, ELP 2022-2023 för kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Detaljbudget för verksamhetsåret 2021 till kommunstyrelseförvaltningen
avseende drift och investering samt ELP 2022-2023 godkänns.
2. Utredningskostnader till följd av arbetet med nedlagda deponier finansieras
genom Ljusdals kommuns naturvårdsfond.
Sammanfattning av ärendet
Den 9 november 2020 beslutade kommunfullmäktige i Ljusdals kommun om en
budgetram för kommunstyrelsen för åren 2021-2023. Av kommunfullmäktiges
beslut framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och en
avgörande roll för kommunens utveckling. Av beslutet framgår även vilka
politiska prioriteringar som gäller för verksamhetsåret 2021 varav flertalet berör
kommunstyrelsen och återfinns i detta budgetförslag.
Kommunstyrelseförvaltningen har analyserat kommunfullmäktiges budgetbeslut
och föreslår en budgetfördelning som utgår från de politiska mål och
prioriteringar som beslutats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20 november 2020
Yrkanden
Lena Svahn (MP) och Irene Jonsson (S) bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2020-11-26

Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V):
• Ekonomiavdelningen får i uppdrag att ta fram en enkel modell för
ekonomistyrning där chefer är tydligt ansvariga för respektive budget.
• En inflyttningsstrategi arbetas fram.
• Tydligare och bättre kommunikation med företag och näringsliv.
• Den årliga avsättningen till samverkan Hälsingland halveras till 500 000
kronor för att delvis finansiera ovanstående.
Bodil Eriksson (LB): 1 000 000 kronor överförs från Stenegård och 250 000
kronor tas från verksamhetsledning till ekonomienheten. Rådet för
funktionshinderfrågor ska inte läggas ner utan får vara kvar som ett råd.
Ärendet bordläggs vid två tillfällen under sammanträdet. Under bordläggningen
hanteras andra beslutspunkter.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m fl
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla tilläggsyrkandet.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2020-11-26

Omröstningsresultat
Med 6 Ja-röster mot 4 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen
beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn
(MP), Ove Schönning (S) och Maud Jonsson (L) röstar Ja.
Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M) och Yvonne Oscarsson
(V) röstar Nej.
Bodil Eriksson (LB) avstår från att rösta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta
Reservation
Bodil Eriksson (LB) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsexpediering
Akt
Biträdande kommunchefen för verkställande
Controllers för ksf

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
11(28)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 189

Datum

2020-11-26

Dnr 00297/2020

Nytt inriktningsbeslut för Stenegård 2021-2025.
Utvärdering av verksamhetsperioden 2016-2020
Kommunstyrelsen beslutar
1. Utvärderingen av verksamhetsperioden 2016-2020 godkänns.
2. Verksamheten vid Stenegård drivs 2021-2025 i enlighet med presenterad
inriktning, vision och åtgärder i detta dokument under rubriken 2. Här kan
du vara – Stenegård 2021-2025
3. Verksamheten ska följas upp, utvärderas och redovisas två gånger årligen
till kommunstyrelsen inklusive utvecklingen av ökad självfinansiering.
Sammanfattning av ärendet
Stenegård är en kommunal fastighet belägen i Järvsö med en kulturminnesmärkt
gårdsmiljö. Gården består av 17 fastigheter fördelat på 130 000 kvm inkl. en
omfattande trädgårdspark med grönsaksodling och örtagård.
Sedan 2016 har gården bedrivits under parollen Skapa upplevelser tillsammans
vari i utvärderingen för perioden fram till och med 2020 visar att Stenegård
stärkt sin attraktionskraft genom fler events, ökad spridning i sociala medier och
fler företag som hyresgäster på gården. Utvärderingen skall nu godkännas
samtidigt som kommunstyrelsen skall besluta om ett nytt inriktningsbeslut för
perioden 2021-2025. Kommande utvecklingsperiod föreslås samlas under
parollen Här kan du vara och betydande aktiviteter planeras för att Stenegård
både skall bidra till kommunens övergripande måluppfyllelse samt ökad
självfinansiering.
Verksamhetsutvecklare Charlotta Netsman informerar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 19 oktober 2020

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2020-11-26

Yrkanden
Sören Görgård (C), Solange Nordh (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Verksamheten ska följas upp, utvärderas och redovisas två gånger per år.
Maud Jonsson (L): Bifall till förvaltningens förslag. Utvecklingen av ökad
självfinansiering ska ingå i redovisningen.
Lena Svahn (MP), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Irene Jonsson (S),
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S) och Ove Schönning (S): Bifall till
förvaltningens förslag. Bifall till Sören Görgårds yrkande och Maud Jonssons
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag
samt till Sören Görgårds och Maud Jonssons yrkanden. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Bodil Eriksson (LB) avstår från att delta i beslutet.
Beslutsexpediering
Akt
Biträdande kommunchefen för verkställande
Stenegård

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 190

Datum

2020-11-26

Dnr 00343/2020

Gävleborgs skogsprogram
Kommunstyrelsen beslutar
1. Remissyttrandet över Gävleborgs skogsprogram godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Gävleborg har inbjudit kommunen att lämna synpunkter på
remissförslaget till Gävleborgs skogsprogram.
Gävleborgs skogsprogram ska bidra till det nationella skogsprogrammets vision
om att skogen ska bidra till jobb, hållbar tillväxt och en utveckling av den
växande bioekonomin.
Ljusdals kommun tycker att skogsprogrammet är ett bra och genomarbetat
dokument, men saknar formuleringar om kommunernas roll i utvecklingen av
skogen i Gävleborgs län.
Dessutom efterfrågar kommunen större tydlighet i frågan om klimatanpassning
av skogen och om de målkonflikter som skogen står inför.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 18 november
Remissyttrande Gävleborgs skogsprogram
Förslag till Gävleborgs skogsprogram
Yrkanden
Sören Görgård (C): Skrivningen om hyggesfria skogsarealer ska strykas i
yttrandet.
Solange Nordh (C): Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2020-11-26

Lena Svahn (MP): Bifall till förvaltningens förslag. Avslag på Sören Görgårds
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen Gävleborg

Justerandes signatur
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§ 191

Dnr 00144/2019

Information om analysmodell Bisnode Simpler
Näringslivsanalys
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Jan Fineman och Oskar Claesson från företaget Bisnode gör en genomgång av
näringslivsanalys för 2018 som visar näringslivets konkurrenskraft och tillväxt i
kommunen utifrån olika branscher. Analysen bygger på årsbokslut 2018 för
publika företag.
Sedan ett flertal år tillbaka har NärLjus jobbat med företaget Bisnode som har
tagit fram en analysmodell Bisnode Simpler Näringslivsanalys. Det är en unik
modell för näringslivsanalys som gör det möjligt att följa upp och mäta
konkurrenskraft och tillväxt i ett företag, en bransch, region eller kommun.
Analysen hjälper till att fånga värdefulla insikter och förutsättningar i att fatta
strategiska beslut.
Analysmodellens uppbyggnad gör det enkelt kan se – och förmedla – hur
företag och branscher utvecklas över tid och kartlägga näringslivet på nationell,
regional och kommunal nivå.
Sammanfattning

Justerandes signatur

•

Näringslivet i Ljusdal växer i förädlingsvärde, anställda och antal
företag. Samtliga växer dock långsammare än Sverigemedel.
Lönsamheten i kommunen är mycket god.

•

Tillväxten i anställda ligger i mitten sett till jämförelsegruppen. Leksand
och Ovanåker har en snabbare tillväxt i anställda medan Bollnäs och
Hudiksvall växer långsammare.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2020-11-26

•

Endast Hudiksvall har en tillväxt i antal företag som är snabbare än
Ljusdals sett till jämförelsegruppen.

•

Branschbalansen visar på en övervikt inom Tillverkande sektor. Bland
de nystartade företagen är det fortsatt övervikt inom Tillverkande sektor.

•

Störst förädlingsvärde skapas i Byggbranschen. Därefter är de största
branscherna Detaljhandel och Företagstjänster.

•

Snabbast och störst jobbtillväxt inom Byggbranschen.

•

En stor andel av näringslivet jobbar på ett mindre arbetsställe.

•

De äldre bolagen står för en stor del av näringslivet, dock mindre än för
Sverige som helhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 19 november 2020
Propositionsordning
Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

§ 192

Datum

2020-11-26

Dnr 00424/2018

Detaljplan för östra sidan av Östernäs 11:4 med flera antagande. Förslag till uppdatering av planbeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar
1. Planbeskrivningen uppdateras med anledning av inkommen geoteknisk
utredning.
2. Planbeskrivningen ersätter tidigare av kommunstyrelsen antagen
planbeskrivning.
3. Plankartan uppdateras med planbestämmelse rörande villkor för lov.
4. Plankartan ersätter tidigare av kommunstyrelsen antagen plankarta.
Sammanfattning av ärendet
En MUR, markteknisk undersökningsrapport och geotekniskt PM för östra delen
av Östernäs har tagits fram. Planbeskrivningen har reviderats under stycket
markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden på s. 8-9. Plankartan är
densamma och planbeskrivningen påverkas inte annat än att underlaget blir
bättre för vidare arbete efter att planen vunnit laga kraft.
Mellan samråd och granskning av detaljplaneförslaget har följande bestämmelse
rörande villkor för lov fallit bort:
”Bygglov får inte ges för känslig markanvändning förrän sanering skett i
enlighet med beslut från Länsstyrelsen och marken fått den ändrade användning
som anges i planen”
Bestämmelsen innebär att bygglov inte får ges för känslig markanvändning
såsom bostäder och vård innan marken sanerats men lov får ges för mindre
känslig markanvändning såsom centrum, handel, kontor och verksamheter.
Bestämmelsen bör åter införas i plankartan.

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20 november 2020
Yrkanden
Irene Jonsson (S) och Solange Nordh (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 193

Datum

2020-11-26

Dnr 00360/2018

Nybyggnation av Ämbarbo förskola
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. 33 435 000 kronor avsätts för utbyggnad och ombyggnad av Gläntans
förskola.
2. Uppta nya lån, det vill säga öka kommunens skulder, med maximalt
33 435 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om planerna på en nybyggnation
av Ämbarbo förskola.
Förskolan Gläntan har idag två avdelningar. Förslaget är nu att förskolan
Gläntan byggs ut och om till en förskola med sex avdelningar. Förskolorna
Diamanten, Ringblomman och Rubinen, som idag har en avdelning vardera,
läggs ner.
Effekter på verksamheten:
• En samordnad förskola ger en effektivare drift och en bättre arbetsmiljö.
• Två lägenheter som idag rymmer förskolor frigörs.
• Den idag dåliga trafiksituationen vid några förskolor får en lösning.
• En sjätte avdelning tillkommer, vilket ger möjligheter inför framtiden.
• Ett kök som klarar kraven på livsmedelshantering.
Effekt ekonomi:
Investering
33 435 000 kr
Driftkostnad fastighet
1 735 000 kr
Minskad hyra nuvarande
-908 000 kr
Minskad vikariekostnad
-300 000 kr
Minskad kostnad kök/städ -700 000 kr
Summa driftskostnad
-155 000 kr
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2020-11-26

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag 11 november 2020, § 103
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 november 2020
Ekonomiska effekter ny förskola Ämbarbo
Investeringskostnader Ämbarbo förskola
Bemanningsförslag kök Ämbarbo förskola
Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2020, § 73
Yrkanden
Stina Michelson (S) och Solange Nordh (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Bodil Eriksson (LB) och Sören Görgård (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Om två år ska kommunstyrelsen få en avstämning av att driftskostnaden minskat
med 155 000 kronor.
Solange Nordh (C) och Stina Michelson (S): Avslag på Bodil Erikssons
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons m fl
yrkande om att kommunstyrelsen om två år ska få en avstämning av att
driftskostnaden minskat med 155 000 kronor. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 194

Datum

2020-11-26

Dnr 00317/2020

Äskande från omsorgsnämnden om tilläggsbudget med
20 miljoner kronor för 2020
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Omsorgsnämndens äskande om tilläggsbudget om 20 miljoner kronor
innevarande år avslås.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden äskar om en tilläggsbudget på 20 miljoner kronor för att täcka
delar av det prognostiserade underskottet på 27 miljoner kronor.
Utgångspunkten i det budgetsystem vi har är att den budgetram man fått
tilldelad ska man hålla. Detta oavsett om man är nämnd eller enhetschef.
Uppdraget är att bedriva verksamhet inom angiven budgetram. Att under
innevarande år förändra budgetramar ger en osäkerhet och en instabilitet i
systemet.
När kommunfullmäktige fördelar budgetramar till nämnderna utgår man från en
prognos vad gäller skatteintäkter och statsbidrag. Sedan kan storleken på både
skatteintäkter och statsbidrag förändras under innevarande år. De samlade
intäkterna kan bli både mindre och större. Att införa ett system där
kommunfullmäktige under året förändrar nämndernas budgetramar skulle ge
nämnderna osäkra planeringsförutsättningar.
Utifrån av kommunfullmäktige antagen plan för budget och budgetuppföljning
kan kommunfullmäktige lägga tilläggsbudgetar eller omfördela nämndramar.
Detta gäller om något tidigare okänt dykt upp som är akut och inte kan vänta till
ordinarie budgetprocess. Något som skall hanteras i undantagsfall.
Kommunchefen kan inte se att det är något tidigare okänt som gör att
omsorgsnämnden inte klarar budget, detta trots Covid-19.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2020-11-26

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 11 november 2020, § 100
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 november 2020
Skrivelse från omsorgsnämnden 25 september 2020
Omsorgsnämndens protokoll 24 september 2020, § 115
Omsorgsförvaltningens skrivelse 16 september 2020
Budgetuppföljning omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden delårsbokslut samt helårsprognos
Yrkanden
Laszlo Gönczi (MP): Omsorgsnämndens äskande bör beviljas med anledning av
att ytterligare besparingar i den relevanta dimensionen inte gick att få fram med
effekt under innevarande år. Detta anser jag att staten indirekt har bekräftat
genom att anslå, i storleksordning, 30 miljoner kronor extra till kommunen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot László Gönczis yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservation
László Gönczi (MP)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 195

Datum

2020-11-26

Dnr 00042/2019

Begäran från arbetsmarknads- och socialnämnden om
utökad investeringsbudget för 2020 till införskaffande av
möbler och datautrustning i nya sammanträdesrum på
Hotellgatan 6
Kommunstyrelsen beslutar
1. Arbetsmarknads- och socialnämndens begäran om utökad
investeringsram med 200 000 kronor hanteras vid årsbokslutet.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har förbrukat 200 000 kronor mer än
nämndens investeringsbudget och begär en tilläggsbudget av
kommunfullmäktige.
Även om budgetavvikelsen är stor i procent så är summan 200 000 kronor inte
av den dignitet att detta ärende behöver hanteras i särskild ordning utan kan
hanteras i samband med årsbokslut.
Yvonne Oscarsson (V) avstår från att delta i beslutet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 11 november 2020, § 99
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 november 2020
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 15 september 2020, § 144
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Arbetsmarknads- och socialnämnden för kännedom
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 196

Datum

2020-11-26

Dnr 00367/2020

Delårsrapport Inköp Gävleborg per 31 augusti 2020
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har översänt delårsbokslut per
2019-08-31. Förslaget är att informationen noteras till protokollet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 11 november 2020, § 101
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 4 november 2020
Delårsrapport Inköp Gävleborg 15 oktober 2020
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 197

Datum

2020-11-26

Dnr 00234/2020

Detaljplan för Väster-Skästra 6:14 - antagande
Kommunstyrelsen beslutar
1. Detaljplan för fastigheten Väster-Skästra 6:14 antas.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 1 oktober 2019, § 131 att ge
samhällsutvecklingsförvaltingen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
byggande av bostäder vid Yckelsbosjön i Järvsö.
Förslaget har varit föremål för granskning under tiden 1 september 2020 till 22
september 2020. Under granskningstiden inkom två yttranden. Planförslaget har
reviderats med anledning av inkomna yttranden och bedöms därmed kunna
antas.
Beslutsunderlag
Samhällsservicenämndens protokoll 10 november 2020, § 157
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 oktober 2020
Antagandehandlingar 27 oktober 2020
Yrkanden
Stina Berg (M): Bifall till samhällsservicenämndens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Bergs yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsservicenämnden för verkställande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 198

Datum

2020-11-26

Dnr 00020/2020

Delegeringsbeslut november 2020
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsen kännedom finns delegationsbeslut nr 65-69.
Samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 5 november 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Delegationspärm
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2020-11-26

§ 199

Dnr 00080/2020

Protokoll för kännedom 2020- kommunstyrelsens
uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka
beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande
information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få
denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll. De protokoll
som är aktuella är:
-

Utbildningsnämnden 22 oktober 2020
Samhällsservicenämnden 10 november 2020

Beslutexpediering
Akt
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