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Sören Görgård
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 51

Datum

2020-08-04

Dnr 00019/2020

Månadsuppföljning maj 2020
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Nicklas Bremefors redogör för månadsuppföljning maj 2020.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning maj 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 52

Datum

2020-08-04

Dnr 00018/2020

Budget 2021, ELP 2022-2023 för kommunstyrelsen diskussion
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Biträdande kommunchef Mikael Björk får i uppdrag att skriva fram ett
förslag till kommunstyrelsen 13 augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet
Biträdande kommunchef Mikael Björk presenterar läget på kommunstyrelseförvaltningen inför budget 2021 och ELP 2022-2023.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 53

Datum

2020-08-04

Dnr 00083/2020

Samarbetsavtal med Mittia
Arbetsutskottet beslutar
1.

Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta diskussionerna med Mittia.

Sammanfattning av ärendet
Nyttjanderättsavtalet med Mittia går ut 30 september 2020 och Mittia har
lämnat ett förslag till avtal om ett utvecklat samarbete. Kommunchef Nicklas
Bremefors och biträdande kommunchef Mikael Björk har fört diskussion
med Mittia om Folkparken och Älvvallen och om att kommunen vill få något
ut av samarbetet.
Nicklas Bremefors vill få mandat att fortsätta diskussionen med Mittia.
Beslutsunderlag
Avtalsförslag om utvecklat samarbete 23 juni 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S): Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta
diskussionerna med Mittia.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunchefen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 54

Datum

2020-08-04

Dnr 00310/2018

Inköpssamverkan i Hälsingland
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslaget till avtal för inköpssamverkan godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Inköp Gävleborg är under avveckling och från årsskiftet är varje kommun
själv ansvarig för sina inköp och upphandlingar. Det finns stora fördelar att
samverka med andra kommuner om inköp och upphandlingar för att inte
behöva göra alla upphandlingar själv och för att till exempel nå
volymfördelar.
För att kunna samverka kring inköp och upphandlingar i Hälsingland krävs
ett avtal.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 juli 2020
Förslag till avtal för inköpssamverkan 17 juni 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 55

Datum

2020-08-04

Dnr 00226/2020

Begäran från omsorgsnämnden om yttrande från
kommunstyrelsen över förslag om att stänga
korttidsplatser i Los
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden önskar att kommunstyrelsen yttrar sig gällande förslaget
att stänga 11 korttidsplatser i Los. Kommunchefen skriver att omsorgsnämnden behöver fatta beslut för att minska kostnaderna. Dessa beslut
kommer sannolikt att beröra alla kommundelar. Kommunchefen skriver
vidare att han inte anser att just detta beslut i omsorgsnämnden kräver ett
särskilt yttrande från kommunstyrelsen. Han föreslår därmed att
kommunstyrelsen avstår från att yttra sig.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 juli 2020
Begäran från omsorgsnämnden 15 juni 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 56

Datum

2020-08-04

Dnr 00187/2020

Begäran från omsorgsnämnden om utökad rambudget
för 2020 med 21 165 000 kronor
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Omsorgsnämndens begäran om utökad budgetram avslås.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har begärt utökad budgetram med 21 165 000 kronor för
2020.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om budgetram för omsorgsnämnden. Enligt beslutad plan för Budget och budgetuppföljning ska
nämnden vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att
kostnaderna ska hållas inom beslutad budgetram. Kommunchefen skriver att
han inte kan se att nämnden fattat alla nödvändiga och möjliga beslut utifrån
de befogenheter nämnden har.
Utöver ovan nämnda konstaterande förtydligar också kommunchefen att
Ljusdals kommun har en prognos med ett minusresultat på 21,2 miljoner
kronor. Det finns därmed ingen laglig möjlighet för kommunfullmäktige att
fatta beslut om en utökad budgetram som är ofinansierad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 juli 2020
Begäran från omsorgsnämnden 3 juni 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 57

Datum

2020-08-04

Dnr 00283/2016

Information från Trafikverket om att planläggning av
genomfart Ljusdal på väg 84 avslutas
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019, § 83, med anledning av att
kommunen ombetts att yttra sig över vägplan för genomfart Ljusdal Rv84,
att kommunen ställer sig positiv till ett byte av väghållaransvar med
förutsättningen att ett genomförandeavtal för vägplanens genomförande ska
vara framtaget och godkänt av parterna innan vägplanen fastställs av
Trafikverket.
Region Gävleborgs Hållbarhetsnämnd beslutade 18 juni 2019 att anta
verksamhetsplan 2020, med utblick mot 2023, för länsplan för regional
transportinfrastruktur 2018-2029. Där har genomfart Ljusdal senarelagts till
år 2030
Trafikverket har nu skickat information till kommunen om
planläggningsprocessen verket har drivit med avsikt att förbättra
genomfarten av väg 84 genom Ljusdal:
”I arbetet med planläggningsprocessen har det framkommit att finansiella
förutsättningar via länstransportplan och nödvändig extern medfinansiering
saknas. Därmed kan inte Trafikverket vare sig arbeta om eller fastställa den
granskningshandling som tidigare skickats ut på remiss.
Det innebär att Trafikverket avslutar den pågående planläggningsprocessen
utan besked om framtida hantering. Vilka infrastrukturåtgärder som kommer
att bli aktuella i framtiden inom Ljusdals kommun kommer att avgöras av de
revideringar som görs av länsplanen vart fjärde år samt i den årliga
verksamhetsplaneringen som sker i dialog mellan Region Gävleborg och
Trafikverket”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2020-08-04

Beslutsunderlag
Information från Trafikverket 29 juni 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 58

Datum

2020-08-04

Dnr 00234/2020

Yttrande över detaljplan för Väster-Skästra 6:14 för
godkännande i efterhand
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande godkänns i efterhand.

Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten har upprättat ett förslag till detaljplan för VästerSkästra 6:14 i Järvsö. Samhällsservicenämnden har beslutat att skicka ut
förslaget för samråd under perioden 18 juni 2020 till 9 juli 2020. Syftet med
detaljplanen är att upprätta kvartersmark för bostäder på en privatägd
fastighet.
Ett förslag till detaljplan för upprättande av kvartersmark för bostäder på en
privatägd fastighet vid Yckelsbosjön i Järvsö är utsänt på samråd till och
med 9 juli 2020. Kommunstyrelsens beredning har gett förvaltningen i
uppdrag att upprätta förslag till yttrande. Hållbarhetsstrategerna har getts
tillfälle att lämna yttranden och ett yttrande har lämnats gällande
jämställdhetsaspekter. Inga synpunkter har lämnats gällande
tillgänglighetsfrågor.
Syftet med planläggningen uppges vara att ge möjlighet att uppföra ett
mindre antal bostäder inom en privatägd fastighet. Frågan kan inte anses ha
allmän strategisk betydelse för Ljusdals kommun, och kommunen berörs inte
i egenskap av sakägare. Därför anses kommunen inte ha anledning att yttra
sig över ärendet.
Eftersom kommunstyrelsens yttrande ska vara ingivet senast 9 juli 2020
föreslås att tjänsteskrivelsen lämnas som yttrande och att kommunstyrelsens
allmänna utskott godkänner detta i efterhand.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2020-08-04

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 juli 2020
Hållbarhetsstrategernas synpunkter 18 juni 2020
Samrådshandlingar 18 juni 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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