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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2020-01-22

Plats och tid

Enåsenrummet, onsdagen den 22 januari 2020 klockan 08:30-11:15

Beslutande

Ledamöter
Markus Evensson (S), Ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Sören Görgård (C)
Lars Molin (M)
Lars G Eriksson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Solange Nordh (C)
Bodil Eriksson (LB)

Övriga deltagande

Nicklas Bremefors, kommunchef
Mikael Björk, biträdande kommunchef
Carina Thorén, verksamhetsutvecklare
Linnea Van Wagenen, chef enheten för strategisk och hållbar utveckling
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Sören Görgård

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2020-01-27

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Ulrica Swärd Bütikofer
Ordförande

Markus Evensson
Justerare

Sören Görgård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 1-9

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Datum för anslags uppsättande

2020-01-28

Datum för anslags nedtagande

2020-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Ulrica Swärd Bütikofer
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§1

Datum

2020-01-22

Dnr 00253/2019

Styrmodell för Ljusdals kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till målområden antas

2.

Förslag till styrmodell antas

3.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinje för styrmodellen.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till reviderad styrmodell samt nya målområden att gälla från och
med 2020 har upprättats. Kommunstyrelsen beslutade 17 september 2019 att
förslag till reviderad styrmodell och nya målområden skulle presenteras vid
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019. Vid arbetsutskottets
möte beslutades att sända ut förslaget på remiss till samtliga politiska partier
i Ljusdals kommun samt Kommunala pensionärsrådet och Rådet för
funktionshinderfrågor.
I kommunens nuvarande styrsystem upplevs att styrmodellen behöver
revideras samt att målkedjan inte är tydlig och inte hänger ihop på ett logiskt
sätt från fullmäktiges målområden ända ut till verksamheter och enheter.
Utifrån detta och en önskan om att använda Agenda 2030 som styrande i
styrmodellen och för våra mål initierades under året en översyn av
styrmodellen samt fullmäktiges målområden.
Upprättade förslag till styrmodell och målområden har nu varit ute på remiss
och nedan redogörs för de synpunkter som inkommit samt kommentarer och
förslag till förändringar utifrån dessa.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 januari 2020
Styrmodell och målkedja 10 januari 10 januari 2020
Målområden och beskrivningar 10 januari 2020
Remissvar
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Yrkanden
Lena Svahn (MP): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§2

Datum

2020-01-22

Dnr 00373/2019

Funktionsprogram skola
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Riktlinjen Funktionsprogram skola antas.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen ser behov av samordning när det gäller
renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer. Funktionsprogrammet
med sitt innehåll är ett redskap i det fortsatta arbetet kring lokalutformning.
Funktionsprogram skola är nu färdigställt och ska som strategiskt
styrdokument fastställas av utbildningsnämnden.
Funktionsprogrammet ska även antas av kommunstyrelsen i egenskap av
fastighetsägare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 januari 2020
Utbildningsförvaltningens skrivelse 9 januari 2020
Funktionsprogram skola 9 januari 2020
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Lars Molin (M), Sören Görgård (C): bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
6(14)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§3

Datum

2020-01-22

Dnr 00016/2020

Funktionsprogram förskola
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Riktlinjen Funktionsprogram förskola antas.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen ser behov av samordning när det gäller
renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer. Funktionsprogrammet
med sitt innehåll är ett redskap i det fortsatta arbetet kring lokalutformning.
Funktionsprogram förskola är nu färdigställt och ska som strategiskt
styrdokument fastställas av utbildningsnämnden.
Funktionsprogrammet ska även antas av kommunstyrelsen i egenskap av
fastighetsägare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 januari 2020
Utbildningsförvaltningens skrivelse 9 januari 2020
Funktionsprogram skola 9 januari 2020
Yrkanden
Lena Svahn (MP), Lars Molin (MP), Sören Görgård (C): bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.
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§4

Datum

2020-01-22

Dnr 00313/2019

Motion från Bodil Eriksson (LB) om upprättande av
reglemente - uppdragsbeskrivning för kommunalråd,
oppositionsråd och gruppledare
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles.

Sammanfattning av ärendet
Bodil Eriksson (LB) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om
upprättande av reglemente- och uppdragsbeskrivning för kommunalråd,
oppositionsråd och gruppledare.
Bodil Eriksson refererar i motionen till de reglementen- och
uppdragsbeskrivningar som finns i Håbo och Tierps kommuner.
Kommunfullmäktige beslutade 4 november 2019, § 139 att skicka motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till utredningsenheten för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ett bifall till att upprätta uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.
I yttrandet från förvaltningen står bland annat:
”I demokratiutredningens betänkande ”Låt fler forma framtiden (SOU
2016:5)” har demokratiutredningen gjort bedömningen att fullmäktige bör
besluta om en uppdragsbeskrivning för ordföranden i styrelsen och
nämnderna samt övriga förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid
eller betydande del av heltid”.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande:
"Att belysa och tydliggöra hur komplexa uppdragen som kommunstyrelsens
ordförande och som oppositionsråd är välkommet, då jag har provat bägge.
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Kan vi i enlighet med SOU 2016:5 och motionen från Bodil Eriksson (LB)
upprätta uppdragsbeskrivningar för våra politiska roller och funktioner så
kan det underlätta för alla".
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 8 januari 2020
yttrande från utredningsenheten 19 december 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 4 november 2019, § 139
Motion 22 oktober 2019
Yrkanden
Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Lena Svahn (MP): bifall till
kommunstyrelsens ordförandes förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
9(14)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§5

Datum

2020-01-22

Dnr 00006/2020

Frågor från Bodil Eriksson (LB) till kommunstyrelsens
ordförande Markus Evensson (S) om ekonomiska
åtgärdsplaner för 2020 samt om vilka handlingar som
ska bifogas beslutsärenden
Arbetsutskottet beslutar
1.

Ärendet skickas till kommunstyrelsen och där ska ett skriftligt svar
lämnas.

Sammanfattning av ärendet
Bodil Eriksson (LB) har inkommit med ett antal frågor till
kommunstyrelsens ordförande gällande kommunens uppsiktsplikt. Frågorna
diskuteras vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Frågor inskickade med e-post 5 januari 2202
Yrkanden
Lars Molin (M): Ärendet ska tas upp på kommunstyrelsen och där ska ett
skriftligt svar lämnas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Akt
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§6

Datum

2020-01-22

Dnr 00027/2020

Avveckling av stiftelsen Närljus
Arbetsutskottet beslutar
1.

Kommunchefen får i uppdrag att presentera ett förslag till nästa
sammanträde med kommunstyrelsen (alternativt nästa arbetsutskott)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att Närljus ska gå över till kommunen och
därmed står Stiftelsen Närljus utan uppdrag. Eftersom det inte finns något
uppdrag har Företagarna valt att inte utse några representanter i styrelsen.
Nicklas Bremefors håller på att ta reda på om det går att ändra stadgarna så
att man kan ha tre ledamöter och tre ersättare i styrelsen under
permutationstiden.
Yrkanden
Markus Evensson (S): Kommunchefen får i uppdrag att presentera ett förslag
till nästa sammanträde med kommunstyrelsen (alternativt nästa
arbetsutskott).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§7

Datum

2020-01-22

Dnr 00037/2020

Diskussion om hur politiken möter företagen
Arbetsutskottet beslutar
1.

Inbjudan ska gå till Företagarna för att de ska bjuda in 3-5 representanter
för näringslivet till nästa kommunstyrelsesammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Sören Görgård har väckt frågan om företagare ska bjudas in till
kommunstyrelsen.
Företagarna vill bli inbjudna till kommunens möten för att diskutera
visionära frågor.
Yrkanden
Sören Görgård (C): Inbjudan ska gå till Företagarna för att de ska bjuda in 35 representanter för näringslivet till nästa kommunstyrelsesammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunchef
Akt
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§8

Datum

2020-01-22

Dnr 00028/2020

Samarbetsavtal mellan Ljusdals IF och Ljusdals
kommun 2020
Arbetsutskottet beslutar
1.

Ljusdals kommun tecknar samarbetsavtal med Ljusdals IF för år 2020
enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals IF har inkommit med en ansökan om teckna ett nytt samarbetsavtal
med Ljusdals kommun för år 2020 enligt samma modell som år 2019. I
avtalet regleras bl.a. vilken typ av exponering som Ljusdals kommun har rätt
till i samband med damlagets matcher och för dessa rättigheter skall Ljusdals
IF erhålla en ersättning om 150 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 22 januari 2020
Ansökan från Ljusdals IF 15 januari 2020
Avtalsförslag 15 januari 2020
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.

Beslutsexpediering
Ljusdals IF
Kommunstyrelseförvaltningen
Delegationspärm
Akt
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§9

Datum

2020-01-22

Dnr 00012/2020

Ekonomiska rapporter på arbetsutskottet
Arbetsutskottet beslutar
1.

Arbetsutskottet ska få ekonomiska rapporter och diskutera kommunens
ekonomi vid varje sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Ersättaren Bodil Eriksson tar med hänvisning till kommunens besvärliga
ekonomiska situation upp att hon anser det nödvändigt att arbetsutskottet får
ekonomiska rapporter och diskuterar kommunens ekonomi vid varje
sammanträde.
Yrkanden
Lars Molin (M): Med vetskap om Ljusdals kommuns mycket besvärliga
ekonomiska situation anser jag att det är under all kritik att ledamöterna och
ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott inte presenteras ekonomiska
rapporter och att inte någon diskussion förs om kommunens ekonomi vid
varje sammanträde. Beslut finns från 1 mars 2018 att ta fram en modell för
månadsuppföljning innehållande resultat, avvikelserapportering samt
relevanta nyckeltal. Uppföljning ska vara för respektive nämnd samt för
kommunen som helhet. Detta beslut måste omedelbart verkställas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag på Lars Molins
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt
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