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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2019-09-10

Plats och tid

Ljusdalssalen, tisdagen den 10 september 2019 klockan 08:30-16:00

Beslutande

Ledamöter
Markus Evensson (S), Ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Ulf Nyman (C) tjg ersättare istället för Sören Görgård (C)
Stina Bolin (S)
Iréne Jonsson (S)
Harald Noréus (L)
Solange Nordh (C)
Lars Molin (M) § 163-172
Stina Berg (M) tjg ersättare istället för Lars Molin (M) § 160-162
Yvonne Oscarsson (V)
Jonny Mill (LB)
Lars G Eriksson (SD) tjg ersättare istället för Mats Markusson (SD)
Ersättare
Ove Schönning (S)
Bertil Asplund (S)
László Gönczi (MP)
Roger Kastman (KD)
Stina Berg (M)
Ronney Olsson (V)
Bodil Eriksson (LB)

Övriga deltagande

Utses att justera

Enhetschef för utredarenheten Kia Thorén § 162
Revisorerna i kommunrevisionen § 163
Hanna Franck Larsson och Malou Olsson PwC § 163
Miljöstrateg Josefine Karlsson § 164
Förvaltningscheferna Monica Hallquist, Lasse Norin, Marita Wikström och
Ingrid Sundström § 165
Biträdande kommunchef Mikael Björk § 160-162
Kommunchef Nicklas Bremefors
Administrativ chef Karin Höglund
Solange Nordh

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2019-09-17

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Karin Höglund
Ordförande

Markus Evensson
Justerare

Solange Nordh

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 160-172

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2019-09-10

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-10

Datum för anslags uppsättande

2019-09-18

Datum för anslags nedtagande

2019-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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§ 160

Datum

2019-09-10

Dnr 00061/2019

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Information noteras till protokollet.
2. Kommunchefen får i uppdrag att till nästa sammanträde presentera en plan
för införandet av månatliga ekonomiska uppföljningar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar om nedanstående processer:
- Östernäs
- Timmerterminalen
- Timmeromlastning i Ede
- Inköp Gävleborg
- Fiskodling i Bränta
Därutöver redovisas månadsuppföljning av Ljusdals kommuns
kostnadsdrivare, analys samt planerade åtgärder:
- Befolkning
- Antal årsarbetare/månadsanställda
- Lönesumma exkl PO
- Antal timavlönade, antal timmar samt kostnad exkl PO
- Sjukfrånvaro
- Sjuklönekostnader dag 2-14 rapporterade till Skatteverket inkl PO
- Planerad tid hemtjänsttimmar
- Försörjningsstöd enligt norm
- Placeringar familjehem
- Kostnad familjehem
- Antal placeringar HVB/SIS/stödboende
- Kostnader för ovanstående placeringar
- Pågående ärenden barn och unga
- Antal aktualiseringar
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Kommunstyrelsen

Datum

2019-09-10

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2 september 2019
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Kommunchefen får i uppdrag att till nästa
sammanträde presentera en plan för införandet av månatliga ekonomiska
uppföljningar.
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 Yvonne Oscarssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 161

Datum

2019-09-10

Dnr 00042/2019

Budget 2020, ELP 2021-2022 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Förslag till kommunstyrelseförvaltningens budgetramar 2020 och ELP
2021-2022 för drift och investering godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Den 17 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige i Ljusdals kommun om en
budgetram för kommunstyrelseförvaltningen innehållandes en ram om
71 326 kr för år 2020, 69 425 tkr för år 2021 samt 67 615 tkr för år 2022.
Därefter har justering skett till följd av att central budget för nya löner
fördelats ut.
Beslutad budgetram för år 2020 innebär en justering om -7000 tkr jmf med
budget 2019 vilket förutsätter ett omfattande effektiviseringsarbete inom
kommunstyrelseförvaltningen.
I förvaltningens förslag återfinns besparingsåtgärder motsvarande 7000 tkr
samt en budgetpost om ca 1000 tkr för oförutsedda utgifter år 2020.
I kommunfullmäktiges beslut om budget 2020, ELP 2021-2022, framgår att
Närljus verksamhet ska övergå till kommunstyrelseförvaltningen samt att
fastighetsenheten ska övergå till det kommunala bostadsbolaget
Ljusdalshem.
Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V), Ulf Nyman (C) och Stina Berg
(M) deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Reviderad tjänsteskrivelse 2 september 2019
Arbetsutskottets protokoll 27 augusti 2019, § 61
Riskbedömning och handlingsplan
Förhandlingsprotokoll 30 augusti 2019
Yrkanden
Irene Jonsson (S) och Lena Svahn (Mp): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen

Datum

2019-09-10

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Bitr kommunchef
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 162

Datum

2019-09-10

Dnr 00253/2019

Workshop målområden
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde hålls en workshop inför beslut om målområden för
kommunen.
Workshopen utgår från en idé om att kommunens målområden kan vara sex
till antalet samt ett underlag med fyra exempel på vilka de sex målområdena
kan vara.
Då Ljusdals kommun skrivit på en avsiktsförklaring om samverkan för
Agenda 2030 med Länsstyrelsen och Region Gävleborg är tanken att de
målområden som framarbetas/föreslås vid workshopen ska vara möjliga att
koppla till de globala målen i Agenda 2030.
Arbetsutskottet kommer den 17 september att fortsätta processen utifrån
dagens diskussioner.
Kommunens nya målområden ska enligt plan beslutas av kommunfullmäktige i november 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 27 augusti 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 163

Datum

2019-09-10

Dnr 00017/2019

Dialog med revisorerna
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommuns revisorer besöker kommunstyrelsen för att få presentera
sig, informera om sitt arbete samt föra dialog med kommunstyrelsen om hur
arbetet sker avseende uppsiktsplikten, kommunens ekonomi, vilka möjligheter och utmaningar som kommunstyrelsen ser samt diskutera bolagens
följsamhet till ägardirektiven.
Revisorerna kommer att lämna granskningsrapporter avseende placeringar
på IFO och kommunens sjukfrånvaro.
Revisorerna har också fattat beslut om att inleda en förstudie avseende
kommunstyrelsens hantering avseende lån till Järvsö bergcykelklubb.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2 september 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 164

Datum

2019-09-10

Dnr 00203/2019

Kommunal avfallsplan för förebyggande och hantering
av avfall 2021-2025
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals kommun tar fram en plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering, som i huvudsak samstämmer med program i bilaga 1.
2. Förslagna representanter på Ljusdals kommun deltar i regional
avfallsplanegrupp samt samordnar lokal avfallsplanegrupp, bilaga 2.
3. Förslagna representanter på Ljusdals kommun deltar i lokal
avfallsplanegrupp, bilaga 3.
Sammanfattning av ärendet
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans
med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens
renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av kommunfullmäktige.
Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledning om
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS
2017:2). De ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS
2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens
sammanställning.
De viktigaste förändringarna är följande;
 Ökat fokus på avfallsförebyggande mål och åtgärder
 Kommunerna ges ökat ansvar att i egen verksamhet säkerställa
källsortering och hållbar avfallshantering – agera som föredöme.
 Samverkan inom kommunen och med andra kommuner och aktörer
är viktigt och att organisation och ansvar måste ges hög prioritet,
såväl vid framtagande som genomförande.
 Planen ska hantera framtida infrastruktur utifrån ny förordning om
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen



2019-09-10

Planen ska även innehålla nedskräpning vilket är ett område som
alltmer är i fokus inte minst genom att minska plastens inverkan på
miljön.

Planen ska som tidigare plan även redovisa hur utvecklingen av
hushållsavfallet ska ske med behov av infrastruktur i region/kommun. I ny
förordning har regeringen beslutat att fastighetsnära insamling av
förpackningar och returpapper ska införas i alla hushåll senast 2025, med 60
% nivå år 2021 (då även krav på insamlingssystem för matavfall inträder).
Detta innebär en mycket stor förändring som berör alla hushåll och
kommuner.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag arbetsutskottet 27 augusti 2019, § 66
Tjänsteskrivelse 16 augusti 2019
Bilaga 1, 2 och 3
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Miljöstrategen för verkställande
Föreslagna representanter

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2019-09-10

§ 165

Dnr 00540/2018

Avrapportering från nämnderna gällande strukturella
förändringar
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Av beslut i kommunfullmäktige i april 2019 framgår att nämnderna ska
avrapportera uppdragen de fått med anledning av beslut om strukturella
förändringar. I avrapporteringen ska åtgärder samt tidsplan redovisas.
Utbildningsnämndens ordförande Stina Bolin (S) och förvaltningschef
Monica Hallquist avrapporterar utbildningsnämndens åtgärder:


I september förväntas utbildningsnämnden fatta ett inriktningsbeslut
gällande strukturella förändringar. Därefter påbörjar förvaltningen ett
flertal utredningar.



Det saknas i budget 2020 11,3 miljoner kronor för att komma ner på
ram. Förvaltningen kommer att få uppdrag av nämnden i oktober.
Kostnadsminskningen har till viss del avstannat och antalet anställda
ses hela tiden över.

Samhällsservicenämndens ordförande Irene Jonsson (S) och förvaltningschef
Lasse Norin avrapporterar samhällsservicenämndens åtgärder:


Justerandes signatur

Nämnden avser att hålla budget, men gör även strategiska åtgärder.
Förvaltningen har bl a anställt en kulturchef, strävar mot att arbeta i
projektform och samarbete mellan personalgrupperna.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2019-09-10

Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) och
biträdande förvaltningschef Marita Wikström avrapporterar arbetsmarknadsoch socialnämndens åtgärder:










Minskat antal chefer (4 st)
Uppstart av s k förstärkt familjehemsgrupp- betydligt lägre
dygnskostnader per placering
Upphandlade ramavtal- skyddade boenden- med ett flertal olika
kostnads- och säkerhetsnivåer
Satsning på försörjningsstödstagare till projektet extra-stöd i egen
försörjning- via anställningar
Ständig översyn av avtal och dygnskostnader för placeringar- särskild
tjänst inrättad för att se över och förhandla ner priser
Avslut av alla externa konsulter. Kostnaderna har sjunkit från 9,8
miljoner kronor år 2017 till 0 kronor innevarande år
Upphandlat genomlysning av Individ- och familjeomsorgens enheter
via en så kallad KPB (kostnad per brukare)
2020 bedöms den realistiska nettobesparingen kunna bli cirka 10
miljoner kronor
Förvaltningen tror att man ska kunna komma ner till fördelad ram
enligt ELP år 2021

Omsorgsnämndens ordförande Lászlò Gönczi (MP) och förvaltningschef
Ingrid Sundström avrapporterar omsorgsnämndens åtgärder:






Justerandes signatur

Vakanshållning av vård- och omsorgsboendeplatser
Ambitionsnivå riktlinjer biståndsbeslut vård- och omsorgsboende
Ambitionsnivå riktlinjer biståndsbeslut hemtjänst
Projekt kamera i hemtjänst
Förstudie/planering nytt vård- och omsorgsboende

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2019-09-10

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2 september 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 166

Datum

2019-09-10

Dnr 00224/2019

Bestämmelser och tillämpningsanvisningar för OPFKL18
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) antas gälla från och med 2019-01-01.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om tillämpningsanvisningar
för OPF-KL 18.
3. Kommunfullmäktige kompletterar bestämmelserna i 3 § Bestämmelser
om omställningsstöd för förtroendevalda i OPF-KL med ett fastställande
av kostnadsram för aktiva omställningsinsatser. Den maximala kostnaden,
grundbeloppet, för aktiva omställningsinsatser från och med 1 januari
2019 uppgår till 50 000 kr exklusive moms och justeras varje årsskifte
med hänsyn till förändringarna i arbetskostnadsindex för tjänstemän
(AKI)
4. Det ekonomiska omställningsstödet samordnas från start, det vill säga år
ett.
5. Kommunstyrelsen antar tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18 att gälla
från 2019-01-01.
Sammanfattning av ärendet
OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pension gällande från och
med valet 2014 är sedan tidigare antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25
(Diarienummer KS 0508/13). En förnyad version av OPF-KL gäller från och
med 2019-01-01 och skall antas av kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som
tillträder ett eller flera uppdrag för första gången efter valet 2014 eller
senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Datum

2019-09-10

tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. OPF-18 omfattar politiska
uppdrag och har sin grund i kommunallagen. Bestämmelserna ska underlätta
och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och
därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och
omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och
regioner och kommunalförbund.
OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun,
landsting/region eller kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga
giltighet krävs ett lokalt antagande av fullmäktige.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta
i syfte att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär,
vilket följer arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för
anställda i kommuner, landsting regioner och kommunalförbund.
Förändringar i förhållande till OPF-KL 14 avser främst








Justerandes signatur

Familjeskydd som innebär att förtroendevalda med uppdrag om
sammanlagt minst 40% av heltid nu har ett familjeskydd som
motsvarar det som gäller enligt AKAP-KL.
65 årsgränsen för de olika omställningsstöden har ersatts av
formuleringen ”i 32a § LAS angiven ålder” alltså för närvarande 67
år.
Den svårtolkade formuleringen om att om att
pensionsbestämmelserna inte skulle gälla den som ”har rätt till
egenpension på grund av anställning” har tagits bort.
Underlaget för ekonomiskt omställningsstöd beräknas på den
förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det
senaste året och det förlängda omställningsstödet är den
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.
67-årsgränsen för pensionsintjänande har ersatts av formuleringen
”32 a § LAS angiven ålder”, alltså för närvarande ingen förändring,
utan fortsatt 67 år. Därmed får eventuella framtida förändringar av
den lagparagrafen direkt genomslag i OPF-KL 18, precis som i
AKAP-KL.
Lägsta pensionsavgift som sätts av till pensionsbehållning har ändrats
från 1,5 % av aktuellt inkomstbasbelopp till 3 % av aktuellt
inkomstbasbelopp. (Inkomstbasbelopp för 2019, 64 400 kr). Belopp
understigande 200 kr utbetalas ej.
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PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen



2019-09-10

Utbetalningen av pensionsbehållningen som efterlevandeskydd ska
nu alltid ske på fem år, även om dödsfallet inträffat först sedan den
förtroendevalda redan har börjat få sin pension utbetald.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 27 augusti 2019, § 60
Tjänsteskrivelse 19 juni 2019
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF- KL18)
Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 167

Datum

2019-09-10

Dnr 00374/2015

Sanering av Östernäs
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Sanering genomförs av den västra delen av Östernäs beräknat till
36,5 Mkr för att möjliggöra byggnation av bostäder.
2. Ljusdals kommuns insats om 15,2 Mkr finansieras genom extern
upplåning.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun har fått ett informellt besked från länsstyrelsen Gävleborg
om att man den 7 oktober 2019 kommer att fatta formellt beslut om att
bevilja kommunen 21 356 500 kronor i bidrag för sanering av den västra
delen av Östernäsområdet. Bidraget har beslutats av Naturvårdsverket enligt
den ansökan kommunen upprättat där länsstyrelsen fungerar som mellanhand
och förmedlar ansökan samt det beviljade bidraget. Sanering till så kallad
känslig nivå är en förutsättning för att kunna göra en detaljplan som tillåter
bostadsändamål.
Ansökan lämnades i december 2018 till länsstyrelsen Gävleborg som
handlägger ansökan. Sedan ansökan ingavs har Naturvårdsverket den 7
februari i år beslutat om att delar av de kostnader för vilka ansökan om
medel skett inte längre kan ingå i bidragsbeslut. Detta gäller i första hand
kostnad för nödvändig pålning vid byggande inom området. Då denna
kostnad inte täcks via bidrag kommer den i stället att ingå i kommande
byggentreprenader.
Vidare har framkommit att den beräknade vinsten i ett kommande
byggprojekt ska dras av från det sökta beloppet. Samtidigt kan ansökan inte
inges för ett projekt som inte bedöms bli lönsamt.
20 procent av den beräknade vinsten ingår emellertid i bidragsbeloppet i
form av riskpremie. Detta innebär att den ansökan som ursprungligen
uppgick till 48 miljoner kronor efter Naturvårdsverkets beslut om ändrade
villkor reducerats till 36,5 miljoner kronor, vilket innefattar de
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saneringsåtgärder som är bidragsberättigade. När dessutom den teoretiskt
beräknade vinsten i byggprojektet, 19 miljoner kronor, dragits ifrån kvarstår
bidragsbeloppet 21 356 500 kronor. I det senare beloppet ingår den
riskpremie på 3,8 miljoner kronor som tillgodoräknats ansökan.
Mot denna bakgrund krävs att kommunen skjuter till den mellanskillnad som
finns mellan bedömd totalkostnad och beviljat bidrag. Kommunens insats,
vilken uppgår till 15,2 miljoner kronor, ska vara förbrukad innan bidrag kan
utgå.
Tidplanen är att förberedande arbete med kompletterande provtagning/
analys, inrättande av organisation för arbetets genomförande samt
projektering och upphandling i huvudsak ska genomföras under 2019.
Saneringsarbetena ska utföras under 2020 och vara avslutade senast 31
december 2020.
Länsstyrelsen kommer enligt uppgift att ställa krav på att en extern
projektledare med dokumenterad kompetens anlitas samt att en styrgrupp
inrättas där länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet ingår.
Enligt det värdeutlåtande som upprättades i samband med ansökan har
marken i nuvarande skick ett värde uppgående till 350 000 kronor. Sanerad
mark som är byggklar för bostäder bedöms komma att ha ett värde
uppgående till 2 100 000 kronor.
Kommunens insats för saneringen är 15,2 miljoner kronor. Utifrån gällande
reglemente finns möjlighet att låna upp medel för projekt som utvecklar
kommunen. Förslaget är att 15,2 miljoner kronor lånas upp externt.
Då den kommunala insatsen (15,2 miljoner kronor) överstiger det beräknade
värdet på den sanerade marken (2,1 miljoner kronor) kan det uppstå behov
av nedskrivning av markvärdet när marken försäljs.
Beslutsunderlag
Protokoll från arbetsutskottet 27 augusti 2019, § 63
Tjänsteskrivelse
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V) och Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets
förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr 00310/2018

Gävles begäran om utträde ur Inköp Gävleborg samt
reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Gävle kommun beviljas utträde ur Inköp Gävleborg förutsatt att avtal
tecknas om Gävles utträde mellan Gävle och övriga medlemskommuner.
2. När syftet med Inköp Gävleborg, som endast förvaltare av avtal (enligt
reviderad förbundsordning), upphört skall Inköp Gävleborg avvecklas.
3. Reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg antas att gälla efter
Gävle kommuns utträde.
4. Direktionen för Inköp Gävleborg anmodas att så långt som möjligt
underlätta för en avveckling av verksamheten, vilket bland annat innebär
att ge kommunerna fullmakt att teckna avtal.
5. Från och med att den reviderade förbundsordningen träder i kraft återkalla
uppdragen som ordinarie ledamot och ersättare i direktionen för Inköp
Gävleborg. Till ny ordinarie representant utses kommunstyrelsens
ordförande och som ersättare förste vice ordförande.
Kommunstyrelsen beslutar
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt
ovan.
1. Kommunchefen får i uppdrag att för Ljusdals kommuns räkning teckna
avtal om Gävle kommuns utträde ur Inköp Gävleborg.
2. Rapporten Nätverkssamarbete inköp/upphandling (KPMG 2019-06-17)
godkänns som underlag för samverkan i inköps- / upphandlingsfrågor och
för framtagande av samverkansavtal.
3. Samarbetet i nätverket för inköps- /upphandlingsfrågor ska regleras i ett
samverkansavtal.
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4. Till dess att ett samverkansavtal har tecknats är det samtliga
Hälsingekommuners ansvar att stödja varandra så att ingen blir utan
kompetens i inköps-/upphandlingsfrågor.
Sammanfattning av ärendet
Gävle kommun har begärt utträde ur inköp Gävleborg. Om övriga
medlemskommuner inte godkänner Gävles utträde samt avtalar med Gävle
om villkoren för detta utträde kommer Inköp Gävleborg att träda i
likvidation, enligt förbundsordningen, i september 2020. Detta skulle
föranleda stora problem då många av de avtal Inköp Gävleborg har tecknat
för medlemskommunernas räkning fortlöper efter september 2020. Övriga
medlemskommuner måste då antingen förhandla med samtliga avtalsparter
(leverantörer) eller vara avtalslösa inom flera områden. I förslaget till
reviderad förbundsordning, bilaga 1, kommer Inköp Gävleborg vara kvar
som organisation tills sista avtalet löpt ut eller annat överenskommits. För att
kunna anta en reviderad förbundsordning måste Gävles begäran om utträde
godkännas av övriga medlemskommuner och avtal om Gävles utträde
träffas.
Parallellt med arbetet om Gävles utträde löper uppbyggnaden av ett
nätverkssamarbete i enlighet med beslut i Kommunstyrelsen 2019-02-05.
KPMG har i rapporten Nätverkssamarbete inköp/upphandling lagt en grund
för samarbetet samt hur processen fram till ett väl fungerande
nätverkssamarbete skall fortgå. Samarbetet är baserat på samverkansavtal
mellan kommunerna i nätverket. Samverkansavtal skall vara på plats när den
reviderade förbundsordningen för inköp Gävleborg börjar gälla.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 27 augusti 2019, § 68
Tjänsteskrivelse
Reviderad förbundsordning
Nätverkssamarbete slutrapport KPMG
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Kommunchefen för verkställande
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Dnr 00206/2019

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen
första kvartalet 2019
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda
beslut för individ- och familjeomsorgen gällande första kvartalet 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 16 augusti 2019
Protokoll från arbetsmarknads- och socialnämnden 14 maj 2019, § 155
Tjänsteskrivelse 23 april 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
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Dnr 00207/2019

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och
omsorg första kvartalet 2019
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för
äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande första kvartalet 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 19 augusti 2019
Omsorgsnämndens protokoll 15 maj 2019, § 79
Tjänsteskrivelse 29 april 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
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Dnr 00032/2019

Delegationsbeslut 2019
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 54-62.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2 september 2019
Förteckning över anmälda delegeringsbeslut
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Delegeringspärm
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Dnr 00252/2019

Avsägelse från Maud Jonsson (L) gällande uppdraget
som ersättare i rådet för funktionshinderfrågor
Kommunstyrelsen beslutar
1. Maud Jonsson beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.
Sammanfattning av ärendet
Maud Jonsson (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Rådet för
funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen ska därför behandla hennes
avsägelse och även utse en ny ersättare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 30 augusti 2019
Avsägelse inkommen 13 augusti 2019
Propositionsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om avsägelsen kan beviljas.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Maud Jonsson
Förtroendemannaregister
Roland Hamlin
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