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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2020-12-16

Plats och tid

Ljusdalssalen, onsdag 16 december 2020 klockan 08:30-14:00

Beslutande

Ledamöter
Markus Evensson (S), Ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Sören Görgård (C), § 106-115
Lars Molin (M)
Lars G Eriksson (SD)
Solange Nordh (C), § 105
Ej tjänstgörande ersättare
Iréne Jonsson (S)
Solange Nordh (C), § 106-111, § 114-115
Yvonne Oscarsson (V), § 105-111
Bodil Eriksson (LB), § 105-112

Övriga deltagande

Nicklas Bremefors, kommunchef
Josefin Jarlheden, säkerhetschef, § 105
Linnea Van Wagenen, chef enheten för strategisk och hållbar utveckling, § 106107
Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare omsorgsförvaltningen, § 108
Anna Johansson, tf personalchef, § 108
Jorunn Hellman, § 109-110
Maria West Mutiso, § 111
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Solange Nordh, § 105 och Sören Görgård § 106-115

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2020-12-18

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

Justerandes signatur

Paragrafer

Ulrica Swärd Bütikofer
Markus Evensson
Sören Görgård, § 106-115
Solange Nordh, § 105

Utdragsbestyrkande

§ 105-115

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2020-12-16

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Datum för anslags uppsättande

2020-12-18

Datum för anslags nedtagande

2021-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Justerandes signatur

Ulrica Swärd Bütikofer

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-12-16
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§ 105

Datum

2020-12-16

Dnr 00012/2020

Information om kameraövervakning
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Säkerhetschef Josefin Jarlheden informerar om kameraövervakning.
Kameraövervakning är bara ett av många verktyg för att arbeta
brottsförebyggande.
Kameraövervakningslagen (2018) har gjort det lättare för kommuner att ha
kameraövervakning där det begås brott. Det krävs dock tillstånd för varaktig
bevakning och för att tillstånd ska utfärdas krävs att det finns ett reellt
hot/brott på platsen, en så kallad hot spot. Det är också beroende av vilka
tider man ska kamerabevaka. Man måste kunna visa att övriga åtgärder har
vidtagits innan man får tillstånd.
Söderhamns kommun, som bland annat har problem med drogförsäljning i
centrum, har ansökt om att få använda kameror på fyra platser. De beräknar
att det har gått åt cirka en månads arbetstid till ansökan och upphandling och
Josefin Jarlheden uppskattar att en kamera kostar cirka 100 000 kronor och
uppåt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 106

Datum

2020-12-16

Dnr 00434/2020

Delaktighetsmodell
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 26 november 2020 beslut om att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny modell för
medborgardialog och från att tidigare haft i huvudsak två råd (Rådet för
funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet) så ska en ny modell
innebära ett bredare fokus med större möjligheter att påverka den politiska
processen. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att ta fram en modell
som innebär en konkretisering av uppdraget:
”En av de grundläggande principerna för en väl fungerande demokrati är att
medborgare har möjlighet att påverka sin egen vardag och göra sin röst hörd
hos politiker och tjänstepersoner. Genom att förankra beslut i medborgares
prioriteringar kan även svåra och komplicerade ärenden få acceptans och
legitimitet.” Enligt Sveriges Kommuner och Regioner har medborgares
möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling
blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa
tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart
samhälle.
Civilsamhället ska ges plats vid bordet. Ljusdals kommun bör därför öppna
för en förbättrad dialog mellan förtroendevalda, den kommunala verksamheten och medborgarna. Det här är ett steg i vår ambition att skapa en
delaktighetsmodell som är bredare och mer inkluderande än att enbart ha två
kommunala råd som samrådsparter.
Kommunstyrelsen kommer i januari att få en utbildning om medborgardialog
och delaktighet som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner ger. Efter det
kommer ärendet att återkomma med ett färdigt förslag till delaktighetsmodell.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 december 2020
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2020-12-16

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

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 107

Datum

2020-12-16

Dnr 00424/2020

Ansökan om bidrag till evenemanget Järvsö Pride Alla
Hjärtans Dag
Arbetsutskottet beslutar
1.

Kommunen bidrar med 10 000 kronor som ska användas till att finna
och arrangera digitala föreläsningar för kommunens elever och personal,
i samarbete med enheten för strategisk och hållbar utveckling.

2.

Enheten för strategisk och hållbar utveckling ska också bidra med (i
möjlig mån) kommunikations- och teknisk stöttning till arrangemanget.

3.

Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning av ärendet
”Allas lika värde och rätt till respektfullt bemötande” är en grundsten i
Agenda 2030 och kommunens likabehandlingsarbete. Därför välkomnar
kommunen Järvsö Prides ansökan om medel för att stötta arbete för HBTQpersoners synliggörande i samhället. Samtidigt måste man väga äskade
medel mot den tuffa ekonomiska situation som kommunen befinner sig i,
och hitta ett sätt att få samarbetet att bli så gynnsamt som möjligt för en så
kostnadseffektiv summa som möjligt.
Därför föreslås att kommunen bidrar med 10 000 kronor till Järvsö Pride för
att finna och arrangera digitala föreläsningar för kommunens elever och
personal, i samarbete med enheten för strategisk och hållbar utveckling.
Enheten ska också bidra med (i möjlig mån) kommunikations- och teknisk
stöttning till arrangemanget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 december 2020
Ansökan från Järvsö Pride 3 december 2020
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C) Lars Molin (M), Lars G Eriksson
(SD): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2020-12-16

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Enheten för strategisk och hållbar utveckling
Ekonomienheten
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Datum

2020-12-16

Dnr 00400/2020

Information om kompetensförsörjningsplan
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet har inkommit med en fråga om hur pengarna som kommunen
fått i statsbidrag med anledning av coronapandemin används för att höja
kompetensen hos personalen inom vård och omsorg.
Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare på omsorgsförvaltningen och Anna
Johansson tf personalchef informerar om kompetensförsörjningsplan.
Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare på omsorgsförvaltningen
informerar om att en miljon kronor har använts till äldreomsorgslyftet. I
Ljusdal har vi kravet att anställda inom vård och omsorg ska vara lägst
undersköterskor. Redan anställda får läsa på Utvecklingscentrum en dag i
veckan (flexspår) i fyra år för att bli undersköterska. Det finns också de som
gör det på egen bekostnad. Efter att ha jobbat 180 dagar som vikarie inom
omsorg eller hemtjänst måste man gå till skolan och få en utbildningsplan
(för att ingen outbildad ska konverteras in). Det finns också sjuksköterskor
som utbildar sig vidare till exempelvis distriktssköterska.
Tillförordnade personalchef Anna Johansson informerar om att det inte finns
någon övergripande kompetensförsörjningsplan för Ljusdals kommun.
Kompetensutveckling är en del av kompetensförsörjningen.
Inom bland annat utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och
socialförvaltningen arbetar man med utbildningskontrakt där anställda kan
vidareutbilda sig med stöd av kommunen. Om man lämnar sin anställning
efter utbildning kan man bli återbetalningsskyldig på del av det som
kommunen stått för; 50 procent om man slutar inom ett år 25 procent om
man slutar inom två år.
Utbildningsförvaltningen arbetar bland annat med arbetsintegrerad lärarutbildning där man arbetar 50 procent och studerar 75 procent. Man får
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2020-12-16

tillfälliga anställningar år för år och erbjuds fast tjänst när man är
färdigutbildad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 109

Datum

2020-12-16

Dnr 00203/2019

Kommunal avfallsplan för förebyggande och hantering
av avfall 2021-2025 (Kretsloppsplan)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommuns Kretsloppsplan 2021-2025 antas som kommunens
gällande avfallsplan.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Föreslagna representanter deltar i en lokal kretsloppsplanegrupp för
genomförandet av kretsloppsplanen.

2.

Kretsloppsplanen medför inte betydande miljöpåverkan enligt
miljöbedömningsförordningen.

Sammanfattning av ärendet
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ha en plan för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans
med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens
renhållningsordning. Både plan och föreskrifter fastställs av
kommunfullmäktige.
Ljusdals kommuns Kretsloppsplan 2021-2025 ersätter kommunens
avfallsplan 2015-2020. Den nya planen har fått namnet Kretsloppsplan för
att spegla dess ambition om att befintliga resurser tillvaratas och mindre
avfall uppstår. Kretsloppsplanen berör inte bara kommunens
avfallshantering, utan har sin tungvikt på åtgärder som ska motverka att
onödigt avfall uppstår i kommunorganisationen, liksom hos kommunens
hushåll och företag. Kretsloppsplanen innehåller alla delar som
Naturvårdsverkets föreskrifter anger att en avfallsplan ska innehålla.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2020-12-16

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 november 2020
Bilaga 1-3
Ljusdals kommuns kretsloppsplan 25 november 2020
Bilaga 1-8
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C), Lars Molin (M): bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur
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§ 110

Datum

2020-12-16

Dnr 00293/2018

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018-2030
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030
antas som kommunens handlingsplan. Beslutet gäller de åtgärder i
handlingsplanen som uttryckligen berör kommunen, dock ej åtgärd 10.5
som endast berör kommuner med havskust.

2.

En aktivitetsplan med tillhörande budget för genomförande av planens
åtgärder tas fram en gång per år, med start för år 2022.

3.

Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret över handlingsplanens
genomförande.

Sammanfattning av ärendet
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 syftar
till att öka den lokala livsmedelsproduktionen för att uppnå en högre
sysselsättning, ett rikare odlingslandskap och en lägre sårbarhet i en situation
av kris. Handlingsplanens mål och åtgärder utgör en samlad strategi för hur
kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 november 2020
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 9 juni 2020
Yrkanden
Lena Svahn (MP): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 111

Datum

2020-12-16

Dnr 00296/2020

Ny sponsringspolicy för Ljusdals kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Sponsringspolicyn antas.

Sammanfattning av ärendet
Den tidigare sponsringspolicyn har blivit inaktuell på grund av
kommunstyrelseförvaltningens nya organisation och enheten för strategisk
och hållbar utveckling har därför tagit fram ett förslag på ny sponsringspolicy. I arbetet med att ta fram ett nytt förslag har jämlikhet, jämställdhet
och allas lika värde varit vägledande.
Sponsringspolicyn har skickats ut på remiss under perioden 2 september till
6 november 2020. Remissen skickades till alla föreningar i kommunens
föreningsregister som har uppgivit e-postadress samt kommunala råd, tre
svar inkom. Svenska KommunalPensionärernas Förbund, SKPF avd. 116
Ljusdal, Rådet för funktionshinderfrågor, RÅFF, och Ljusdals IF. Ingen av
föreningarna hade något att erinra, SKPF tycker att förslaget till
sponsringspolicy är alldeles utmärkt och Ljusdals IF anser att det är positivt
med kopplingar till Agenda 2030.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 december 2020
Förslag till sponsringspolicy 7 december 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 112

Datum

2020-12-16

Dnr 00019/2020

Månadsuppföljning 2020
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om månadsuppföljning för
oktober 2020.
Beslutsunderlag
Presentation månadsuppföljning oktober 2020, 19 november 2020
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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§ 113

Datum

2020-12-16

Dnr 00018/2020

Budget - process och mål
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Detaljbudgetar för 2021 kommer att fastställas i nämnderna i januari för att
komma till kommunfullmäktige för kännedom i februari. Även mål ska tas i
februari.
Kommunstyrelsen planerar att ha en extra budgetdag i januari eller februari.
Datum har inte bestämts ännu.
Om det ska tas fram en ny budgetprocess bör den nya ekonomichefen vara
med i processen.
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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§ 114

Datum

2020-12-16

Dnr 00353/2020

Förfrågan om köp av fastigheten Åkern 31:3
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om att få köpa mark på Åkern 31:3 för bostadsändamål samt för
att bedriva jordbruk på marken, har inkommit till kommunen.
Marken är i nuläget utarrenderad och för att en försäljning ska vara möjlig
bör arrendeavtalet sägas upp vid årsskiftet. Ett alternativ är att skriva ett
reservationsavtal med intressenten som ger möjlighet till köp om bygglov
beviljas och andra tillstånd till verksamheten visar sig vara möjliga.
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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§ 115

Datum

2020-12-16

Dnr 00012/2020

Övriga ärenden
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Coronaläget
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om läget när det gäller
coronapandemin. Gävleborg är just nu näst värst drabbat i landet efter Skåne.
Nordanstigs kommun har de högsta siffrorna i landet och även i Ljusdals
kommun ökar smittan. Vecka 50 hade Ljusdals kommun 110 bekräftat
smittade, vecka 49 var det 79.
Positivt är att Backsippan som som mest har haft så många som 14 smittade
nu har fem sjuka. Tyvärr har två boende avlidit, men de flesta har tillfrisknat
och är friska igen.
Inom hemtjänsten är det många kunder som är smittade och det är även hög
sjukfrånvaro bland personalen, där många är bekräftat smittade eller hemma
med symptom.
Idrottshallarna i kommunen (och i hela länet) kommer att fortsätta hållas
stängda för födda 2004 och tidigare trots nationella riktlinjer om att de kan
hållas öppna.
Från onsdag 17 december har högstadieelever undervisning på distans.
Vaccinationsplanen innebär att man börjar med personal inom vård och
omsorg.
Rekrytering ekonomichef
Nio ansökningar kom in varav tre sågs som intressanta. Två av dessa tre
hoppade tyvärr av så underlaget blev väldigt tunt. Biträdande kommunchef
Mikael Björk har träffat den ende kandidaten och man har nu beslutat sig för
att det blir en ny ansökningsomgång över jul och nyår.
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PROTOKOLL
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Datum

2020-12-16

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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