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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-11-12

Plats och tid

Enåsenrummet, tisdag 12 november 2019 klockan 08:30-10:45

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
Bodil Eriksson (LB)

Övriga deltagande

Nicklas Bremefors, kommunchef
Maria Carlgren, personalchef, 109-110
Carina Thorén, chef utredningsenheten, § 111
Sven Cahling, Ljusdals IF, § 112
Catarina Wikström, markhandläggare, § 114
Fredrik Wallby, planingenjör, § 115
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Sören Görgård

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2019-11-18

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Ulrica Swärd Bütikofer
Ordförande

Markus Evensson
Justerare

Sören Görgård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 109-117

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-11-12

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-11-12

Datum för anslags uppsättande

2019-11-18

Datum för anslags nedtagande

2019-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Ulrica Swärd Bütikofer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2(15)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida
3(15)

Datum

2019-11-12

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 109 Dnr 00235/2019

Överenskommelse om krislägesavtal .................................................................. 4
§ 110 Dnr 00325/2019

Riktlinje Spelfria arbetsplatser ............................................................................. 5
§ 111 Dnr 00219/2018

Yttrande över Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2030, RUS ................. 7
§ 112 Dnr 00136/2019

Information om arbetet med ny fotbollshall - status ............................................. 8
§ 113 Dnr 00265/2019

Plan för krisberedskap (tillika Plan för hantering av extraordinära
händelser) ........................................................................................................... 9
§ 114 Dnr 00295/2019

Ansökan från enskild firma om att få köpa fastigheten Nore 2:58 ...................... 10
§ 115 Dnr 00032/2018

Vindkraftpark Kölvallen (Kölvallen 2.0) .............................................................. 12
§ 116 Dnr 00311/2019

Sammanträdesdagar 2020 ................................................................................ 14
§ 117 Dnr 00119/2019

Övrig fråga ........................................................................................................ 15

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 109

Datum

2019-11-12

Dnr 00235/2019

Överenskommelse om krislägesavtal
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona (Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation) träffade 28 juni 2019 Överenskommelse om
Krislägesavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s
förbundsområden, Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen
och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer samt med
Brandmännens Riksförbund.
Avtalet gäller från och med 1 juli 2019 och tillsvidare.
Enligt Krislägesavtalet ska lokalt kollektivavtal, LOK, träffas mellan
arbetsgivaren Ljusdals kommun och arbetstagarorganisationerna i
kommunen. LOK träffas enligt kommunstyrelsens delegeringsordning nr
27:2 av personalchef.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 oktober 2019
Bilaga 1 Bestämmelser för arbetstagare som anställs särskilt i samband med
krisläge
Bilaga 2 Bestämmelser i samband med krisläge för arbetstagare anställd på
HÖK-ÖLA
Förhandlingsprotokoll 28 juni 2019 Överenskommelse om Krislägesavtal
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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§ 110

Datum

2019-11-12

Dnr 00325/2019

Riktlinje Spelfria arbetsplatser
Arbetsutskottet beslutar
1.

Riktlinje Spelfria arbetsplatser för Ljusdals kommun sänds på remiss till
kommunens samtliga nämnder och bolag.

Sammanfattning av ärendet
Från och med januari 2018 är spel om pengar med som en del i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Syftet med
reglerna är att ge bättre förutsättningar för spelberoende att få vård, stöd och
behandlingsinsatser genom samarbete mellan kommuner och landsting.
Spelberoende klassificeras som en medicinsk sjukdom där medarbetare med
spelproblem har samma rätt till hjälp och stöd som de med alkohol- och/eller
drogberoende.
I omsorgsnämndens remissvar till Riktlinje Alkohol- och drogfria
arbetsplatser ansåg nämnden det som mycket viktigt att ”riktlinjen utökas till
att även omfatta spelfria arbetsplatser” så att arbetsgivaren förtydligar ”att
det råder förbud att spela om pengar på våra kommunala arbetsplatser”.
Förslaget beaktas på så sätt att ett förslag till egen riktlinje har tagits fram för
spelfria arbetsplatser. Detta då grunden för att ha en alkohol och drogpolicy
idag finns i 13 § AFS 1994:1 som gäller arbetsanpassning och rehabilitering.
I 13 § nämns att arbetsgivare ska ha rutiner för ”alkohol och andra
berusningsmedel”. Även om spelmissbruk numera klassas som sjukdom så
faller det ändå inte in under terminologin berusningsmedel. Det finns
sålunda idag inget reglerat krav på att man som arbetsgivare ska ha en policy
för hur man tänker kring spel om pengar. Inte desto mindre är det viktigt att
kommunen som arbetsgivare tydliggör att det råder förbud att spela om
pengar på kommunens arbetsplatser och att detta tydliggörs på samma
styrdokumentsnivå som Riktlinje Alkohol och drogfria arbetsplatser.
Riktlinjen syftar till att tydliggöra vad som gäller i Ljusdals kommun för en
arbetsplats fri från spel om pengar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Datum

2019-11-12

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 oktober 2019
Förslag Riktlinje spelfria arbetsplatser 25 oktober 2019
Struktur över arbetet med styrdokument reviderad 25 oktober 2019
Yrkanden
Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunkansliet
HR-chefen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 111

Datum

2019-11-12

Dnr 00219/2018

Yttrande över Regional utvecklingsstrategi för
Gävleborg 2030, RUS
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Remissyttrandet över Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län
2020-2030 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Region Gävleborg har inbjudit kommunen att lämna synpunkter på remissförslag till ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gävleborgs län 20202030.
När det gäller de föreslagna målområdena i strategin så saknar Ljusdals
kommun två målområden utifrån den nationella handlingsplanen för Agenda
2030; Ett jämlikt och jämställt samhälle samt Hållbar och hälsosam
livsmedelskedja.
När det gäller prioriteringar inom de målområden som finns föreslagna
saknar kommunen under målområde Ökad kunskap och innovation
prioriteringen av; En lättillgänglig utbildning genom hela livet. Detta i syfte
att främja ett livslångt lärande som matchar mot arbetsmarknadens behov.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 november 2019
Förslag till remissyttrande 1 november 2019
Remissförslag Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030
Yrkanden
Lena Svahn (MP): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
7(15)

PROTOKOLL
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§ 112

Datum

2019-11-12

Dnr 00136/2019

Information om arbetet med ny fotbollshall - status
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Sven Cahling från Ljusdals IF informerar om arbetet med att få till en ny
fotbollshall i Ljusdal.
Det nationella intaget på fotbollsgymnasiet kräver att man har en fullstor hall
inom rimligt avstånd och varken Delsbo eller Iggesund har fullstora hallar.
Avsaknaden av hall innebär också ett avbräck för hotell och vandrarhem på
orten.
Det pågår nu ett intensivt arbete med att få till ett förslag till lösning. En
arbetsgrupp har bildats där Mikael Helmersson, Lasse Ottosson, Stefan
Lindqvist och Sven Cahling ingår.
Tanken är att få till en permanent lösning som inte är ett tält utan en hall i trä
alternativt stål.
När en mer konkret lösning finns klar vill gruppen komma ut och träffa de
politiska partierna.
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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§ 113

Datum

2019-11-12

Dnr 00265/2019

Plan för krisberedskap (tillika Plan för hantering av
extraordinära händelser)
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Plan för krisberedskap 2019-2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Det övergripande syftet med planen är att öka kommunens krisberedskap.
Det mer konkreta syftet är att beskriva Ljusdals kommuns krisorganisation,
dess uppbyggnad, uppgifter och ansvar, vid och efter en kris.
Ljusdals kommuns plan för krisberedskap utgår från lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och under höjd beredskap.
Uppgifter som framkommit i kommunens risk- och sårbarhetsanalys 20192022 samt lärdomar efter skogsbränderna sommaren 2018 utgör ett viktigt
underlag till planen.
Notera att under rubriken Stabsläge finns en mening angående mandat som
lyder. ”Vid stabsläge har stabschef (kommunchef eller ersättare) rätt att fatta
beslut i förvaltningschefer ställe”. Detta kommer att skrivas in i Instruktioner
för kommundirektören enligt Lag 2017:725 kapitel 7 § 2.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 oktober 2019
Plan för krisberedskap 25 oktober 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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§ 114

Datum

2019-11-12

Dnr 00295/2019

Ansökan från enskild firma om att få köpa fastigheten
Nore 2:58
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun tecknar markanvisningsavtal med enskild firma NilsGöran Pege enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Nils-Göran Pege, Exploatören, har förvärvat fastigheterna Sörkämsta 7:27,
Hovsberg 2:16 och det skifte av Nore 1:6 som ligger vid fastigheten
Hovsberg 2:16, en förfrågan har lämnats in till kommunen om att få köpa
kommunens mark, Nore 2:58 som ligger i anslutning till den mark som han
redan äger.
I samband med förfrågan om markköp har Exploatören även ansökt om
upprättande av detaljplan för hela området, egen mark och kommunens
mark, och ett positivt planbesked har lämnats.
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.
Projektet är positivt för bebyggelseutvecklingen i Ljusdals kommun då fler
tomter för villabebyggelse behövs centrumnära läge. I dagsläget finns inga
andra planer för området.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-11-12

Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 21 oktober 2019
Karta 21 oktober 2019
Förslag markanvisningsavtal
Ansökan från enskild firma om att få köpa fastigheten Nore 2:58
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

§ 115

Datum

2019-11-12

Dnr 00032/2018

Vindkraftpark Kölvallen (Kölvallen 2.0)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ansökan om vindkraftspark Kölvallen i Ljusdals kommun enligt 16 kap
4§ miljöbalken tillstyrks.

Sammanfattning av ärendet
Kölvallen Vind AB har hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i
Dalarnas län ansökt om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftverk
inom vindkraftspark Kölvallen, cirka tio kilometer norr om Los och sju
kilometer söder om Kårböle i Ljusdals kommun. Ansökan omfattar upp till
47 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 220 meter med tillhörande
infrastruktur i form av väg-, fiber- och kabelteknik, teknikbyggnader,
kranplaner och uppställningsytor.
Miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län överlämnade i mars 2019
ansökningshandlingarna om tillståndsansökan för vindkraftpark Kölvallen i
Ljusdals kommun för att ge kommunen möjlighet att lämna synpunkter
angående behovet av kompletteringar till ansökan.
Synpunkterna framfördes till miljöprövningsdelegationen i ett yttrande i
mars 2019. Kommunen ska nu lämna sitt yttrande på ansökan i sin helhet.
Kommunen ska, om inga ytterligare synpunkter på ansökan läggs fram,
tillstyrka ansökan eller inte tillstyrka genom att utnyttja det så kallade
kommunala vetot.
Enligt riktlinjer i kommunens vindkraftsplan ska etableringar utanför de i
planen utpekade områdena behandlas restriktivt. ” Vindkraftsutbyggnader
bör koncentreras till de platser som pekas ut i denna plan. Kommunen
kommer att vara restriktiv mot ansökningar som berör andra områden än de
utpekade” (Vindkraftsplan för Ljusdals kommun 2012).

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-11-12

Samhällsservicenämnden föreslår 23 oktober 2019, § 143:
1.

Ansökan om vindkraftspark Kölvallen i Ljusdals kommun enligt 16 kap
4§ miljöbalken tillstyrks.

2.

Tillstånd för vindkraftverk placerade utanför område utpekat i
vindkraftsplan beviljas inte.

Beslutsunderlag
Samhällsservicenämndens protokoll 23 oktober 2019, § 143
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 28 oktober 2019
Karta över vindkraftsplaceringar
Diverse bilagor
Yrkanden
Sören Görgård (C) Yvonne Oscarsson (V), Lena Svahn (MP): bifall till
punkt 1 och avslag till punkt 2.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Datum

2019-11-12

Dnr 00311/2019

Sammanträdesdagar 2020
Arbetsutskottet beslutar
1.

Sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott antas.

Sammanfattning av ärendet
Förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott:
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec
6
KsAu 22 26
25
22
10
26
16
22
11
9
13*
*Budget
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 29 oktober 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunkansliet
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 117

Datum

2019-11-12

Dnr 00119/2019

Övrig fråga
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Tillagningen av mat på Furugården Los läggs ner och mat kommer istället att
köras dit.
Ersättaren Bodil Eriksson (LB) tar upp frågan och anser att det rimmar illa
med planerna på intraprenad i Los samt att ett arbete med Lokal
utvecklingsplan, LUP, pågår.
Vice ordförande Sören Görgård meddelar att det utrustade tillagningsköket
kommer att finnas kvar och att det när som helst går att starta igång
verksamhet där om det skulle bli aktuellt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
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