
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 

Sida 

1(18) 

Datum 

2021-02-16 

 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, tisdag 16 februari 2021 klockan 08:30-14:20 

Beslutande Ledamöter 

Lena Svahn (MP), ordförande 

Sören Görgård (C) 

Lars Molin (M) 

Iréne Jonsson (S), ersättare för Markus Evensson (S) 

Bodil Eriksson (LB), ersättare för Lars G Eriksson (SD) 

 
 Ej tjänstgörande ersättare 

Harald Noréus (L) 

Solange Nordh (C) 

Yvonne Oscarsson (V) 

 
Övriga deltagande Nicklas Bremefors, kommunchef, § 13-14 och 16-21 

Mikael Björk, biträdande kommunchef 

Torleif Bakke, fritidschef, § 13 

Catarina Wikström, markhandläggare, § 14 

Siv Thun, HR-chef, § 16 

Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 

 
Utses att justera Sören Görgård 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2021-02-19 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer § 13-21 

 Ulrica Swärd Bütikofer   

 Ordförande 

   

 Lena Svahn   

 Justerare 

   

 Sören Görgård   
 
 

 

KsAu:s protokoll 2021-02-16 (Signerat) Sida 1 av 19



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 

Sida 

2(18) 

Datum 

2021-02-16 

 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-02-16 

Datum för anslags uppsättande 2021-02-19 

Datum för anslags nedtagande 2021-03-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Ulrica Swärd Bütikofer  

KsAu:s protokoll 2021-02-16 (Signerat) Sida 2 av 19



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 

Sida 

3(18) 

Datum 

2021-02-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

§ 13 Dnr 00345/2018   SEKRETESS 
Försäljning av Kajvall .......................................................................................... 4 

§ 14 Dnr 00453/2020 
Ansökan från Riggtech Holding AB om att få köpa del av Öje 11:21 ................... 5 

§ 15 Dnr 00083/2020   SEKRETESS 
Avtal med Mittia AB - muntlig diskussion ............................................................. 7 

§ 16 Dnr 00062/2021 
Sjukstatistik 2019 och 2020 för Ljusdals kommun ............................................... 9 

§ 17 Dnr 00427/2020 
Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning Ljusdals kommun 
2020 .................................................................................................................. 11 

§ 18 Dnr 00003/2021 
Ekonomisk uppföljning 2021 - information ......................................................... 13 

§ 19 Dnr 00435/2020 
Budgetdirektiv för budgetår 2022 samt ELP 2023-2024 .................................... 15 

§ 20 Dnr 00055/2021 
Förslag från Kvalitetsgrupp City om delaktighetsmodell med Svenska 
Stadskärnor ...................................................................................................... 16 

§ 21 Dnr 00010/2021 
Initiativärende från Sören Görgård (C) gällande stöd till företag och 
föreningar under coronapandemin .................................................................... 17 

KsAu:s protokoll 2021-02-16 (Signerat) Sida 3 av 19



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 

Sida 

4(18) 

Datum 

2021-02-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 00345/2018  
 SEKRETESS 

Försäljning av Kajvall 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 28 maj 2020, § 96 att fastigheten Sörkämsta 

6:25 ”Kajevalls Friluftsanläggning” ska läggas ut till försäljning och att 

beslut om försäljningen ska fattas av kommunstyrelsen. 

 

Fritidschef Torleif Bakke informerar: 

 

”Kajevalls Friluftsanläggning” har nu varit ute till försäljning och bud har 

inkommit. 

 

Tanken var att kommunstyrelsen vid sammanträdet i mars skulle fatta beslut 

huruvida något av anbuden ska antas. 

 

Nu har ytterligare ett bud inkommit och visning ska äga rum på torsdag, 

vilket gör att beslutet kan försenas. 

 

Ledamoten Lars Molin (M) föreslår att möjligheten ska undersökas om det 

vid försäljningen kan skrivas in i avtalet att kommunen har förköpsrätt 

när/om fastigheten säljs vidare. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2020-05-28, § 96 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutexpediering 

Akt 
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§ 14 Dnr 00453/2020  

Ansökan från Riggtech Holding AB om att få köpa del 
av Öje 11:21 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ett reservationsavtal skrivs med Riggtech Holding AB för framtida köp 

av del av Öje 11:21. För att köp ska ske ska bygglov och startbesked ha 

erhållits. Reservationsavtalet skrivs på ett år med möjlighet till 

förlängning om 6 månader utan att nytt beslut behöver fattas. 

 

2. När bygglov erhållits får Riggtech Holding AB köpa den reserverade 

marken för 25 kronor per kvadratmeter gällande byggbar mark och 10 

kronor per kvadratmeter gällande mark som inte får bebyggas. 

 

3. Tillträde sker när köpeavtal är undertecknat och betalning har erhållits, 

en avstyckning av området beställs av kommunen och betalas av 

Riggtech Holding AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Riggtech Holding AB har inkommit med en ansökan om att få reservera del 

av fastigheten Öje 11:21 för framtida köp i avsikt att bygga en padel-

/aktivitetshall med tillhörande parkeringsytor. 

 

Den del av fastigheten som företaget är intresserat av är detaljplanerat som 

industrimark. Området har hittills inte utvecklats som industriområde, för att 

tillgodose nyttjande för industri behöver ny tillfartsväg byggas då 

tillfartsvägarna som finns till området inte är lämpade för tung trafik. 

Nyttjande av området för Padel-/aktivitetshall innebär en större tillströmning 

av trafik till området men, det kommer att vara i första hand persontrafik 

vilket bör vara möjligt att tillgodose med befintlig väg.  

 

Området som Riggtech önskar köpa är på cirka 9 700 kvadratmeter varav 

cirka 3 700 kvadratmeter byggbar industrimark och 6 000 kvadratmeter mark 

som inte får bebyggas (prickad mark). Den senaste industrimarken som har 

sålts i Järvsötrakten såldes 2018 till ett pris av 25 kronor per kvadratmeter 
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för byggbar mark. Den mark som då såldes ligger invid riksväg 83 i Nybo 

och har förhållandevis goda markförhållanden.   

 

Det i detta ärende aktuella området är till vissa delar sank mark där pålning 

kan behövas. Området ligger närmare centrala Järvsö men med sämre 

tillgång till vägnät. 

 

Med hänsyn tagen till läge, möjlighet till bebyggelse och markförhållanden 

bedömer samhällsserviceförvaltningen att ett relevant pris för marken är 25 

kronor per kvadratmeter byggbar mark och 10 kronor per kvadratmeter mark 

som inte får bebyggas (prickad mark i detaljplanen). 

 

Kontakt har tagits med Ljusdal Energi och de har kommit in med ett 

önskemål om att justera den norra gränsen på grund av en viktig VA-ledning 

som går där, kontakt har tagits med Riggtech angående den önskade 

justeringen och de accepterar förändringen i önskat område. 

 

Kontroll mot detaljplan ger att avstyckningsbart område begränsas västerut 

av ett grönområde även detta har kommunicerats med sökanden.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 februari 2021 

Ny kartbild med hänsyn tagen till detaljplan 4 februari 2021 

Detaljplan för Öje 11:21 med flera 4 februari 2021 

Förslag till reservationsavtal för del av Öje 11:21 

Ansökan från Riggtech Holding AB angående ett reservationsavtal på delar 

av fastigheten Öje 11:21 7 januari 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Iréne Jonsson (S), Sören Görgård (C), Bodil Eriksson (LB): 

bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 15 Dnr 00083/2020  
 SEKRETESS 

Avtal med Mittia AB - diskussion 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Mittia AB bjuds in till kommunstyrelsen i mars för att informera om 

sina tankar. Ett färdigt förslag till avtal ska finns till kommunstyrelsen i 

april.  

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar om samtalen som förs 

med Mittia AB om samarbetsavtal och nyttjanderättsavtal (för Älvvallen). 

 

Ett samarbetsavtal skrevs med Mittia AB för flera år sedan, men det sades 

upp av Ljusdalshems vd när Ljusdalshem tog över förvaltningen av 

kommunens fastigheter. I nuläget finns ett tillfälligt avtal som belastar 

kommunstyrelsens budget. 

 

Nyttjanderättsavtalet ska reglera tillgången till marken medan samarbets-

avtalet handlar om vad de ska leverera, vad vi får för pengarna. 

 

Mikael Björk kommer att förlänga det tillfälliga avtalet ytterligare en månad 

för att det ska finnas tid för diskussioner i partierna och för att Mittia AB ska 

kunna komma till kommunstyrelsen för att informera.  

Yrkanden 

Bodil Eriksson (LB): Mittia AB bjuds in till kommunstyrelsen i mars. 

 

Lars Molin (M): bifall till Bodil Erikssons yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

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

finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Akt 
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§ 16 Dnr 00062/2021  

Sjukstatistik 2019 och 2020 för Ljusdals kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 

Sjukfrånvaron i Ljusdals kommun kulminerade under år 2016. Under de 

kommande två åren gjordes en kraftsamling för att sänka sjuktalen vilket 

också skedde. Kraftsamlingen omfattade flera olika insatser vilket HR-

enheten tidigare har informerat om. Glädjande är att de allra flesta av de 

sjukskrivna återgick till sina uppdrag och arbetsuppgifter. Från år 2016 till 

och med år 2018 sänktes den totala sjukfrånvaron från 10,2 till 8,9 procent.  

 

För år 2019 var den totala sjukfrånvaron 9,3 procent, men år 2020 ökade 

sjukfrånvaron till 11,3 procent. 

 

Ökningen av sjukfrånvaron har skett framförallt inom utbildnings- och 

omsorgsförvaltningen till skillnad mot kommunstyrelseförvaltningen, 

arbetsmarknads- och social- samt samhällsserviceförvaltningen där 

sjukfrånvaron är oförändrad. 

 

När det gäller sjukfrånvaron hos män är ökningen 2 procent och för kvinnor 

3,3 procent. 

 

Korttidssjukfrånvaron har ökat medan långtidssjukfrånvaron är stabil. 

 

Sammanfattningsvis är de kommande åren viktiga för att återställa och 

förhoppningsvis minska sjuktalen igen till under 9 procent på totalen.  

 

Uppföljning av sjuktalen i kommunstyrelsen är viktig samt att arbetsgivaren 

(chef) uppfyller sitt rehabiliteringsansvar.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 februari 2021 

Sjukstatistik 2019 och 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 17 Dnr 00427/2020  

Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning 
Ljusdals kommun 2020 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet 

 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att föreslå ett svar på 

revisionsrapporten ”Granskning av ekonomistyrning” efter att respektive 

nämnd inkommit med sina svar.  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljusdals kommun har PWC 

granskat ekonomistyrningen i Ljusdals kommun och presenterat flertalet 

rekommendationer varvid revisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer 

med ett skriftligt svar. 

 

Vid fullmäktiges sammanträde i december 2020 beslutades att kommun-

styrelsens svar till revisionen ska innehålla en tydlig handlingsplan som 

anger vad som ska göras, när det ska vara klart och eventuella kostnader 

rörande de punkter som revisionen tar upp på sidan 26 i sin rapport. 

 

Kommunstyrelsen har två roller i detta arbete: 

Dels utgör styrelsen en egen nämnd och ska bereda ett svar avseende de 

delar som berör styrelsens verksamhetsområde och dels ska styrelsen genom 

sin uppsiktsplikt och dess funktion som beredande organ inför 

kommunfullmäktige bereda ett svar avseende de rekommendationer som 

berör övriga nämnder.  

 

Berörda nämnder behandlar revisionens granskningsrapport och dess 

rekommendationer under februari månad och kommunstyrelseförvaltningen 

föreslås bereda ett svar på revisionsrapporten till kommunstyrelsens 

sammanträde den 4 mars efter att samtliga nämnder inkommit med sina svar 

och kommentarer på rapporten. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 februari 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 14 december 2020, § 135 

Missiv - granskning av ekonomistyrning 16 december 2020 

Förslag till beslut gällande information om Revisionsrapport - Granskning av 

ekonomistyrning Ljusdals kommun 2020 16 december 2020 

Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning Ljusdals kommun 2020 3 

december 2020 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Akt 
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§ 18 Dnr 00003/2021  

Ekonomisk uppföljning 2021 - information 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Ekonomichefen i Hudiksvalls kommun bjuds in till kommunstyrelsen 

för att redogöra för sina ekonomiska rapporter..  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

Kommunstyrelsen fick vid sitt förra sammanträde information om planen för 

redovisning av månadsrapporter. 

 

En diskussion förs på dagens sammanträde om vilken information som ska 

redovisas och när rapporterna ska komma. Den allmänna uppfattningen är att 

rapporterna kommer för sent och att andra kommuner får ekonomisk 

information tidigare. 

Beslutsunderlag 

Plan för månadsavstämningar 2021 

Yrkanden 

Bodil Eriksson (LB): ekonomichefen i Hudiksvalls kommun bjuds in till 

kommunstyrelsen för att redogöra för sina ekonomiska rapporter.  

 

Lars Molin (M): bifall till Bodil Erikssons yrkande. 

 

Lena Svahn (MP): Uppdra till kommunchefen att undersöka hos de andra 

kommunerna som har Å-data hur månadsrapporterna ser ut och när de 

lämnas. 

 

Irene Jonsson (S): bifall till Lena Svahns yrkande.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer vidare de båda yrkandena mot varandra och finner att 

arbetsutskottet bifaller Bodil Erikssons yrkande. 

 

Reservation 

 

Irene Jonsson (S) reserverar sig mot beslutet om att bjuda in Hudiksvalls 

kommuns ekonomichef. 

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 19 Dnr 00435/2020  

Budgetdirektiv för budgetår 2022 samt ELP 2023-2024 

Arbetsutskottet beslutar  

 

1. Budgetdirektiv för budgetår 2022 samt ELP 2023-2024 godkänns.     

Sammanfattning av ärendet 

Budgetprocessen regleras i plan för budget och budgetuppföljning. De årliga 

förutsättningarna regleras i Budgetdirektiven. Budgetdirektiv för budgetår 

2022 samt ELP 2023-2024 framgår av handlingen.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 februari 2021 

Budgetdirektiv 11 februari 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Irene Jonsson (S), Sören Görgård (C) och Bodil Eriksson 

(LB): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 20 Dnr 00055/2021  

Förslag från Kvalitetsgrupp City om delaktighetsmodell 
med Svenska Stadskärnor 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet och ärendet skickas till 

kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdal i Centrum har inkommit med skrivelse där man söker 450 000 

kronor för genomförande av en delaktighetsmodell (BID) tillsammans med 

Svenska Stadskärnor. Ljusdal i Centrum ingår också i Kvalitetsgrupp City 

som ställer sig bakom ansökan. 

 

Beviljar kommunstyrelsen ansökan är förslaget att medel tas ur 

kommunstyrelsens utvecklingsreserv.    

 

Ärendet är bara information på dagens sammanträde och ska tas upp på 

beredningen innan det kommer till kommunstyrelsen.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 februari 2021 

Ansökan från Kvalitetsgrupp City om medel till delaktighetsmodell med 

Svenska Stadskärnor 

3 februari 2021  

Folder; svenska stadskärnor BID-modell 3 februari 2021 

Förslag från Kvalitetsgrupp City om delaktighetsmodell med Svenska 

Stadskärnor 3 februari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Beredningen 

Kommunstyrelsen, Akt 
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§ 21 Dnr 00010/2021  

Initiativärende från Sören Görgård (C) gällande stöd till 
företag och föreningar under coronapandemin 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Kommunchefen får i uppdrag: 

 

1. Undersöka möjligheten att återbetala avgifter för 2020 och 2021 för 

restaurangbranschen i Ljusdals kommun. 

 

2. Undersöka möjligheten att befria idrottsföreningar från plan- och 

hallhyra under 2020 och 2021.  

 

3. Ärendet ska redovisas på nästkommande kommunstyrelse i mars.   

Sammanfattning av ärendet 

Oppositionsrådet Sören Görgård (C) lämnar ett initiativrättsärende gällande 

stöd till företag och föreningar som har drabbats av coronapandemin. 

 

Han skriver att "de restriktioner som införts under pandemin har slagit extra 

hårt mot restaurangbranschen. Vi föreslår därför att ge kommunchefen i 

uppdrag att undersöka möjligheten att återbetala avgifter för 2020 och 2021 

för livsmedelstillsyn, serveringstillstånd och markupplåtelse för serveringar, 

till företagen det berör. 

 

Idrottsföreningarna har tappat det mesta av sina intäkter på grund av 

restriktionerna, varför vi vill att en liknande undersökning görs om att 

idrottsföreningar ska slippa plan- och hallhyra under 2020 och 2021. 

 

Ärendet inklusive en kostnadsanalys, ska redovisas på kommunstyrelsen den 

4 mars 2021." 

Beslutsunderlag 

Initiativärende från Sören Görgård (C) gällande stöd till företag och 

föreningar under coronapandemin 16 februari 2021 
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Yrkanden 

Lars Molin (M), Bodil Eriksson (LB) och Lena Svahn (MP): bifall till Sören 

Görgårds förslag.     

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller dessa.  
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Plats och tid Ljusdalssalen, tisdag 16 februari 2021 klockan 08:30-14:20 


Beslutande Ledamöter 


Lena Svahn (MP), ordförande 


Sören Görgård (C) 


Lars Molin (M) 


Iréne Jonsson (S), ersättare för Markus Evensson (S) 


Bodil Eriksson (LB), ersättare för Lars G Eriksson (SD) 


 
 Ej tjänstgörande ersättare 


Harald Noréus (L) 


Solange Nordh (C) 


Yvonne Oscarsson (V) 


 
Övriga deltagande Nicklas Bremefors, kommunchef, § 13-14 och 16-21 


Mikael Björk, biträdande kommunchef 


Torleif Bakke, fritidschef, § 13 


Catarina Wikström, markhandläggare, § 14 


Siv Thun, HR-chef, § 16 


Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 


 
Utses att justera Sören Görgård 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2021-02-19 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer § 13-21 


 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 


   


 Lena Svahn   


 Justerare 


   


 Sören Görgård   
 
 


 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 


Sida 


2(18) 


Datum 


2021-02-16 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


 


ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Kommunstyrelsens arbetsutskott 


Sammanträdesdatum 2021-02-16 


Datum för anslags uppsättande 2021-02-19 


Datum för anslags nedtagande 2021-03-13 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 13 Dnr 00345/2018  
 SEKRETESS 


Försäljning av Kajvall 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet. 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen beslutade 28 maj 2020, § 96 att fastigheten Sörkämsta 


6:25 ”Kajevalls Friluftsanläggning” ska läggas ut till försäljning och att 


beslut om försäljningen ska fattas av kommunstyrelsen. 


 


Fritidschef Torleif Bakke informerar: 


 


”Kajevalls Friluftsanläggning” har nu varit ute till försäljning och bud har 


inkommit. 


 


Tanken var att kommunstyrelsen vid sammanträdet i mars skulle fatta beslut 


huruvida något av anbuden ska antas. 


 


Nu har ytterligare ett bud inkommit och visning ska äga rum på torsdag, 


vilket gör att beslutet kan försenas. 


 


Ledamoten Lars Molin (M) föreslår att möjligheten ska undersökas om det 


vid försäljningen kan skrivas in i avtalet att kommunen har förköpsrätt 


när/om fastigheten säljs vidare. 


Beslutsunderlag 


Protokollsutdrag KS 2020-05-28, § 96 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  


 


 


Beslutexpediering 


Akt 
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§ 14 Dnr 00453/2020  


Ansökan från Riggtech Holding AB om att få köpa del 
av Öje 11:21 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Ett reservationsavtal skrivs med Riggtech Holding AB för framtida köp 


av del av Öje 11:21. För att köp ska ske ska bygglov och startbesked ha 


erhållits. Reservationsavtalet skrivs på ett år med möjlighet till 


förlängning om 6 månader utan att nytt beslut behöver fattas. 


 


2. När bygglov erhållits får Riggtech Holding AB köpa den reserverade 


marken för 25 kronor per kvadratmeter gällande byggbar mark och 10 


kronor per kvadratmeter gällande mark som inte får bebyggas. 


 


3. Tillträde sker när köpeavtal är undertecknat och betalning har erhållits, 


en avstyckning av området beställs av kommunen och betalas av 


Riggtech Holding AB. 


Sammanfattning av ärendet 


Riggtech Holding AB har inkommit med en ansökan om att få reservera del 


av fastigheten Öje 11:21 för framtida köp i avsikt att bygga en padel-


/aktivitetshall med tillhörande parkeringsytor. 


 


Den del av fastigheten som företaget är intresserat av är detaljplanerat som 


industrimark. Området har hittills inte utvecklats som industriområde, för att 


tillgodose nyttjande för industri behöver ny tillfartsväg byggas då 


tillfartsvägarna som finns till området inte är lämpade för tung trafik. 


Nyttjande av området för Padel-/aktivitetshall innebär en större tillströmning 


av trafik till området men, det kommer att vara i första hand persontrafik 


vilket bör vara möjligt att tillgodose med befintlig väg.  


 


Området som Riggtech önskar köpa är på cirka 9 700 kvadratmeter varav 


cirka 3 700 kvadratmeter byggbar industrimark och 6 000 kvadratmeter mark 


som inte får bebyggas (prickad mark). Den senaste industrimarken som har 


sålts i Järvsötrakten såldes 2018 till ett pris av 25 kronor per kvadratmeter 
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för byggbar mark. Den mark som då såldes ligger invid riksväg 83 i Nybo 


och har förhållandevis goda markförhållanden.   


 


Det i detta ärende aktuella området är till vissa delar sank mark där pålning 


kan behövas. Området ligger närmare centrala Järvsö men med sämre 


tillgång till vägnät. 


 


Med hänsyn tagen till läge, möjlighet till bebyggelse och markförhållanden 


bedömer samhällsserviceförvaltningen att ett relevant pris för marken är 25 


kronor per kvadratmeter byggbar mark och 10 kronor per kvadratmeter mark 


som inte får bebyggas (prickad mark i detaljplanen). 


 


Kontakt har tagits med Ljusdal Energi och de har kommit in med ett 


önskemål om att justera den norra gränsen på grund av en viktig VA-ledning 


som går där, kontakt har tagits med Riggtech angående den önskade 


justeringen och de accepterar förändringen i önskat område. 


 


Kontroll mot detaljplan ger att avstyckningsbart område begränsas västerut 


av ett grönområde även detta har kommunicerats med sökanden.   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 februari 2021 


Ny kartbild med hänsyn tagen till detaljplan 4 februari 2021 


Detaljplan för Öje 11:21 med flera 4 februari 2021 


Förslag till reservationsavtal för del av Öje 11:21 


Ansökan från Riggtech Holding AB angående ett reservationsavtal på delar 


av fastigheten Öje 11:21 7 januari 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Iréne Jonsson (S), Sören Görgård (C), Bodil Eriksson (LB): 


bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 15 Dnr 00083/2020  
 SEKRETESS 


Avtal med Mittia AB - diskussion 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet. 


 


2. Mittia AB bjuds in till kommunstyrelsen i mars för att informera om 


sina tankar. Ett färdigt förslag till avtal ska finns till kommunstyrelsen i 


april.  


Sammanfattning av ärendet 


Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar om samtalen som förs 


med Mittia AB om samarbetsavtal och nyttjanderättsavtal (för Älvvallen). 


 


Ett samarbetsavtal skrevs med Mittia AB för flera år sedan, men det sades 


upp av Ljusdalshems vd när Ljusdalshem tog över förvaltningen av 


kommunens fastigheter. I nuläget finns ett tillfälligt avtal som belastar 


kommunstyrelsens budget. 


 


Nyttjanderättsavtalet ska reglera tillgången till marken medan samarbets-


avtalet handlar om vad de ska leverera, vad vi får för pengarna. 


 


Mikael Björk kommer att förlänga det tillfälliga avtalet ytterligare en månad 


för att det ska finnas tid för diskussioner i partierna och för att Mittia AB ska 


kunna komma till kommunstyrelsen för att informera.  


Yrkanden 


Bodil Eriksson (LB): Mittia AB bjuds in till kommunstyrelsen i mars. 


 


Lars Molin (M): bifall till Bodil Erikssons yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


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


finner att arbetsutskottet bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelseförvaltningen 


Akt 
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§ 16 Dnr 00062/2021  


Sjukstatistik 2019 och 2020 för Ljusdals kommun 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.       


Sammanfattning av ärendet 


Sjukfrånvaron i Ljusdals kommun kulminerade under år 2016. Under de 


kommande två åren gjordes en kraftsamling för att sänka sjuktalen vilket 


också skedde. Kraftsamlingen omfattade flera olika insatser vilket HR-


enheten tidigare har informerat om. Glädjande är att de allra flesta av de 


sjukskrivna återgick till sina uppdrag och arbetsuppgifter. Från år 2016 till 


och med år 2018 sänktes den totala sjukfrånvaron från 10,2 till 8,9 procent.  


 


För år 2019 var den totala sjukfrånvaron 9,3 procent, men år 2020 ökade 


sjukfrånvaron till 11,3 procent. 


 


Ökningen av sjukfrånvaron har skett framförallt inom utbildnings- och 


omsorgsförvaltningen till skillnad mot kommunstyrelseförvaltningen, 


arbetsmarknads- och social- samt samhällsserviceförvaltningen där 


sjukfrånvaron är oförändrad. 


 


När det gäller sjukfrånvaron hos män är ökningen 2 procent och för kvinnor 


3,3 procent. 


 


Korttidssjukfrånvaron har ökat medan långtidssjukfrånvaron är stabil. 


 


Sammanfattningsvis är de kommande åren viktiga för att återställa och 


förhoppningsvis minska sjuktalen igen till under 9 procent på totalen.  


 


Uppföljning av sjuktalen i kommunstyrelsen är viktig samt att arbetsgivaren 


(chef) uppfyller sitt rehabiliteringsansvar.  
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 februari 2021 


Sjukstatistik 2019 och 2020 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 17 Dnr 00427/2020  


Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning 
Ljusdals kommun 2020 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet 


 


2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att föreslå ett svar på 


revisionsrapporten ”Granskning av ekonomistyrning” efter att respektive 


nämnd inkommit med sina svar.  


Sammanfattning av ärendet 


På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljusdals kommun har PWC 


granskat ekonomistyrningen i Ljusdals kommun och presenterat flertalet 


rekommendationer varvid revisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer 


med ett skriftligt svar. 


 


Vid fullmäktiges sammanträde i december 2020 beslutades att kommun-


styrelsens svar till revisionen ska innehålla en tydlig handlingsplan som 


anger vad som ska göras, när det ska vara klart och eventuella kostnader 


rörande de punkter som revisionen tar upp på sidan 26 i sin rapport. 


 


Kommunstyrelsen har två roller i detta arbete: 


Dels utgör styrelsen en egen nämnd och ska bereda ett svar avseende de 


delar som berör styrelsens verksamhetsområde och dels ska styrelsen genom 


sin uppsiktsplikt och dess funktion som beredande organ inför 


kommunfullmäktige bereda ett svar avseende de rekommendationer som 


berör övriga nämnder.  


 


Berörda nämnder behandlar revisionens granskningsrapport och dess 


rekommendationer under februari månad och kommunstyrelseförvaltningen 


föreslås bereda ett svar på revisionsrapporten till kommunstyrelsens 


sammanträde den 4 mars efter att samtliga nämnder inkommit med sina svar 


och kommentarer på rapporten. 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 


Sida 


12(18) 


Datum 


2021-02-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 februari 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 14 december 2020, § 135 


Missiv - granskning av ekonomistyrning 16 december 2020 


Förslag till beslut gällande information om Revisionsrapport - Granskning av 


ekonomistyrning Ljusdals kommun 2020 16 december 2020 


Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning Ljusdals kommun 2020 3 


december 2020 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att arbetsutskottet bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelseförvaltningen 


Akt 
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§ 18 Dnr 00003/2021  


Ekonomisk uppföljning 2021 - information 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet. 


 


2. Ekonomichefen i Hudiksvalls kommun bjuds in till kommunstyrelsen 


för att redogöra för sina ekonomiska rapporter..  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


Kommunstyrelsen fick vid sitt förra sammanträde information om planen för 


redovisning av månadsrapporter. 


 


En diskussion förs på dagens sammanträde om vilken information som ska 


redovisas och när rapporterna ska komma. Den allmänna uppfattningen är att 


rapporterna kommer för sent och att andra kommuner får ekonomisk 


information tidigare. 


Beslutsunderlag 


Plan för månadsavstämningar 2021 


Yrkanden 


Bodil Eriksson (LB): ekonomichefen i Hudiksvalls kommun bjuds in till 


kommunstyrelsen för att redogöra för sina ekonomiska rapporter.  


 


Lars Molin (M): bifall till Bodil Erikssons yrkande. 


 


Lena Svahn (MP): Uppdra till kommunchefen att undersöka hos de andra 


kommunerna som har Å-data hur månadsrapporterna ser ut och när de 


lämnas. 


 


Irene Jonsson (S): bifall till Lena Svahns yrkande.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 


 


Ordföranden ställer vidare de båda yrkandena mot varandra och finner att 


arbetsutskottet bifaller Bodil Erikssons yrkande. 


 


Reservation 


 


Irene Jonsson (S) reserverar sig mot beslutet om att bjuda in Hudiksvalls 


kommuns ekonomichef. 


 


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 19 Dnr 00435/2020  


Budgetdirektiv för budgetår 2022 samt ELP 2023-2024 


Arbetsutskottet beslutar  


 


1. Budgetdirektiv för budgetår 2022 samt ELP 2023-2024 godkänns.     


Sammanfattning av ärendet 


Budgetprocessen regleras i plan för budget och budgetuppföljning. De årliga 


förutsättningarna regleras i Budgetdirektiven. Budgetdirektiv för budgetår 


2022 samt ELP 2023-2024 framgår av handlingen.             


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 februari 2021 


Budgetdirektiv 11 februari 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Irene Jonsson (S), Sören Görgård (C) och Bodil Eriksson 


(LB): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 20 Dnr 00055/2021  


Förslag från Kvalitetsgrupp City om delaktighetsmodell 
med Svenska Stadskärnor 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet och ärendet skickas till 


kommunstyrelsen för beslut. 


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdal i Centrum har inkommit med skrivelse där man söker 450 000 


kronor för genomförande av en delaktighetsmodell (BID) tillsammans med 


Svenska Stadskärnor. Ljusdal i Centrum ingår också i Kvalitetsgrupp City 


som ställer sig bakom ansökan. 


 


Beviljar kommunstyrelsen ansökan är förslaget att medel tas ur 


kommunstyrelsens utvecklingsreserv.    


 


Ärendet är bara information på dagens sammanträde och ska tas upp på 


beredningen innan det kommer till kommunstyrelsen.    


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 februari 2021 


Ansökan från Kvalitetsgrupp City om medel till delaktighetsmodell med 


Svenska Stadskärnor 


3 februari 2021  


Folder; svenska stadskärnor BID-modell 3 februari 2021 


Förslag från Kvalitetsgrupp City om delaktighetsmodell med Svenska 


Stadskärnor 3 februari 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-


förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 21 Dnr 00010/2021  


Initiativärende från Sören Görgård (C) gällande stöd till 
företag och föreningar under coronapandemin 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Kommunchefen får i uppdrag: 


 


1. Undersöka möjligheten att återbetala avgifter för 2020 och 2021 för 


restaurangbranschen i Ljusdals kommun. 


 


2. Undersöka möjligheten att befria idrottsföreningar från plan- och 


hallhyra under 2020 och 2021.  


 


3. Ärendet ska redovisas på nästkommande kommunstyrelse i mars.   


Sammanfattning av ärendet 


Oppositionsrådet Sören Görgård (C) lämnar ett initiativrättsärende gällande 


stöd till företag och föreningar som har drabbats av coronapandemin. 


 


Han skriver att "de restriktioner som införts under pandemin har slagit extra 


hårt mot restaurangbranschen. Vi föreslår därför att ge kommunchefen i 


uppdrag att undersöka möjligheten att återbetala avgifter för 2020 och 2021 


för livsmedelstillsyn, serveringstillstånd och markupplåtelse för serveringar, 


till företagen det berör. 


 


Idrottsföreningarna har tappat det mesta av sina intäkter på grund av 


restriktionerna, varför vi vill att en liknande undersökning görs om att 


idrottsföreningar ska slippa plan- och hallhyra under 2020 och 2021. 


 


Ärendet inklusive en kostnadsanalys, ska redovisas på kommunstyrelsen den 


4 mars 2021." 


Beslutsunderlag 


Initiativärende från Sören Görgård (C) gällande stöd till företag och 


föreningar under coronapandemin 16 februari 2021 
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Yrkanden 


Lars Molin (M), Bodil Eriksson (LB) och Lena Svahn (MP): bifall till Sören 


Görgårds förslag.     


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att arbetsutskottet bifaller dessa.  


    





