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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-08-27

Plats och tid

Enåsenrummet, tisdag 27 augusti 2019 klockan 08:30-15:30

Beslutande

Ledamöter
Markus Evensson (S), ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Sören Görgård (C)
Lars Molin (M), § 59-67 och § 75
Lars G Eriksson (SD)
Solange Nordh (C), ersättare för Lars Molin (M), § 68-74
Ej tjänstgörande ersättare
Iréne Jonsson (S)
Solange Nordh (C), § 59-67 och § 75
Yvonne Oscarsson (V), § 59-65
Bodil Eriksson (LB)

Övriga deltagande

Mikael Björk, biträdande kommunchef
Maria Carlgren, personalchef, § 59
Monica Hallquist, utbildningsförvaltningens chef, § 59 och § 67
Birgitta Malmgren, PA-konsult, § 60
Rolf Berg, utvecklingschef, § 62-63
Carina Thorén, chef utredningsenheten, § 64
Maj-Britt Tönners, ordförande Ljusdalsbygdens museum, § 65
Sven Cahling, vice ordförande Ljusdalsbygdens museum, § 65
Tom Westerberg, ekonomichef, § 65 och § 67-68
Josefin Karlsson, miljöstrateg, § 66
Ove Schönning, ordförande arbetsmarknads- och socialnämnden, § 67
Stina Bohlin, ordförande utbildningsnämnden, § 67
Lasse Norin, chef samhällsservicenämnden, § 67
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Sören Görgård

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2019-09-02

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Ulrica Swärd Bütikofer
Ordförande

Markus Evensson
Justerare

Sören Görgård
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§ 59

Datum

2019-08-27

Dnr 00119/2019

Information om handlingsplan lärarlöner
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Personalchefen informerar om läget när det gäller handlingsplan för
lärarlöner.
En handlingsplan togs fram redan 2017, men den kom aldrig upp för beslut
då.
För att få fler behöriga lärare krävs flera insatser, inte minst på lönesidan. I
nuläget har 60,7 procent av lärarna lärarexamen och 65,7 procent har
pedagogisk högskoleutbildning.
Om fyra år fyller 53 lärare 65 år.
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

Sida
4(33)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 60

Datum

2019-08-27

Dnr 00224/2019

Bestämmelser och tillämpningsanvisningar för OPFKL18
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) antas gälla från och med 1 januari 2019.

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 kronor 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 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pension gällande från och
med valet 2014 är sedan tidigare antaget av kommunfullmäktige 25 augusti
2014. En förnyad version av OPF-KL gäller från och med 1 januari 2019 och
ska antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, 14 augusti 2019
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda 24 juni 2019
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Kommentar till förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL18), 24 juni 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 61

Datum

2019-08-27

Dnr 00042/2019

Budget 2020, ELP 2021-2022 för kommunstyrelsen
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslag till kommunstyrelseförvaltningens budgetramar 2020 och ELP
2021-2022 för drift och investering godkänns.

Sören Görgård (C) och Lars Molin (M) deltar inte i beslutet.
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, 69 425 000 kronor för år 2021 samt 67 615 000 kronor
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 minus 7 000 000
kronor jämfört med budget 2019 vilket förutsätter ett omfattande effektiviseringsarbete inom kommunstyrelseförvaltningen.
I förvaltningens förslag återfinns besparingsåtgärder motsvarande 7 000 000
kronor samt en budgetpost om cirka 1 000 000 kronor 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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 augusti 2019
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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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§ 62

Datum

2019-08-27

Dnr 00249/2019

Järvsö station - inriktningsbeslut
Arbetsutskottet beslutar
1.

Ärendet återremitteras för att ett tydligare förslag till inriktningsbeslut
ska tas fram.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen har formulerat ett uppdrag gällande Järvsö station.
Huvudinslagen har varit att skapa en välkomnande och tillgänglig
stationsmiljö och att få till en lösning med lokala bussförbindelser som
underlättar kollektivt resande till/från och inom Järvsö.
Ett tvåårigt försöksprojekt med lokala bussanslutningar inleddes i december
2018. Projektet är finansierat via Energimyndigheten. Målsättningen är att
detta ska utformas till en modell som efter projekttidens slut kan fortsätta
med privat finansiering.
En arbetsgrupp med representanter för Järvsörådet, Destination Järvsö,
Region Gävleborg och olika verksamheter inom Ljusdals kommun har tagit
fram ett förslag till förändringar i den fysiska miljön, vilket framgår av den
idéskiss som ingår i detta dokument. En kostnadsberäkning har utförts
gällande de ytor som föreslås förändras.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att arbetet med att skapa ett
tilltalande och tillgängligt stationsområde i Järvsö ska fortsätta utifrån den
idéskiss som presenterats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 15 augusti 2019
Yrkanden
Sören Görgård (C): ärendet återremitteras och det ska komma tillbaka med
ett tydligare förslag till inriktningsbeslut.
Markus Evensson (S): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-08-27

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet ska
avgöras idag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för bifall till Sören Görgårds yrkande.
Omröstningsresultat
Med tre Nej-röster mot två Ja-röster beslutar arbetsutskottet att bifalla Sören
Görgårds yrkande.

Omröstningsprotokoll
Markus Evensson (S)
Lena Svahn (MP)
Sören Görgård (C)
Lars Molin (M)
Lars G Eriksson (SD)
Summa:
Total:

Ja
X
X

2

§ 62
Nej

Avstår

X
X
X
3
5

Beslutsexpediering
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt
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§ 63

Datum

2019-08-27

Dnr 00374/2015

Sanering av Östernäs
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Sanering genomförs av den västra delen av Östernäs beräknat till 36,5
miljoner kronor för att möjliggöra byggnation av bostäder.

2.

Ljusdals kommuns insats om 15,2 miljoner kronor 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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2019-08-27

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
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 augusti 2019
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Yrkanden
Sören Görgård (C), Lars Molin (M), 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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§ 64

Datum

2019-08-27

Dnr 00253/2019

Styrmodell samt målområden och målkedja
Arbetsutskottet beslutar
1.

Målprocess gällande målområden enligt modell målområden och
målkedja genomförs i kommunstyrelsen.

2.

Målprocess gällande delmål och indikatorer enligt modell målområden
och målkedja genomförs i verksamheterna.

Sammanfattning av ärendet
Vid workshop 26 juni 2019 inför förslag om ny styrmodell, med
kommunstyrelsens beredning samt kommunens ledningsgrupp, gavs i
uppdrag att presentera en reviderad styrmodell inklusive förslag på antal
målområden. Dessa målområden ska även vara möjliga att koppla till de
globala målen i Agenda 2030.
Förslag på ny reviderad styrmodell samt förslag på modell och exempel på
målområden och målkedja har upprättats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 augusti 2019
Presentation Styrmodell & målmodell 20 augusti 2019
Målområden
Yrkanden
Lena Svahn (MP): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
14(33)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 65

Datum

2019-08-27

Dnr 00413/2018

Ansökan från Ljusdalsbygdens museum om
kommunalt lån
Arbetsutskott beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdalsbygdens museum har ansökt om ett investeringslån från kommunen
på två miljoner kronor.
Vid dagens sammanträde är ordföranden Maj-Britt Tönners och vice
ordförande Sven Cahling med för att informerar om verksamheten och
behoven.
Pengarna har delvis redan använts till ombyggnaden av de nya lokalerna
samt till att bli delägare i fastigheten, Mejeriet, och tanken är att bli
hälftenägare.
Pengarna behövs också för att komma över puckeln efter ombyggnaden och
kunna arbeta framåt.
Beslutsunderlag
Underlag från Ljusdalsbygdens museum 20 maj 2019
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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§ 66

Datum

2019-08-27

Dnr 00203/2019

Kommunal avfallsplan för förebyggande och hantering
av avfall 2021-2025
Arbetsutskottets förslag
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.

3.

Förslagna representanter på Ljusdals kommun deltar i lokal
avfallsplanegrupp.

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.
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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
procent nivå år 2021 (då även krav på insamlingssystem för matavfall
inträder). Detta innebär en mycket stor förändring som berör alla hushåll och
kommuner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 augusti 2019
Bilaga 1 Program för framtagande av ny avfallsplan 2021-2025
Bilaga 2 Ljusdals kommuns representanter i regional avfallsgrupp samt
samordnare avfallsplanegrupp
Bilaga 3 Ljusdals kommun representanter lokal avfallsplanegrupp
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 67

Datum

2019-08-27

Dnr 00254/2019

Budgetberedning
Arbetsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Nämnderna uppmanas att läsa och följa tidsplanen.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Tom Westerberg redogör för tidsplanen för budgetprocessen
hösten 2019.
22 augusti 2019
27 augusti 2019
17 september 2019
18 september 2019
19 september 2019
1 oktober 2019
15 oktober 2019
22 oktober 201924 oktober 2019
6 november 2019
12 november 2019
19 november 2019
25 november 2019
10 december 2019
19 december 2019

Justerandes signatur

SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och
MakroNytt 2/2019
KsAu/Budgetberedning
KsAu/Budgetberedning
Regeringen presenterar Budgetpropositionen
SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om
Budgetpropositionen
SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos
KsAu/Budgetberedning, nämnderna presenterar sina
respektive förslag till beslut
Nämnderna beslutar om verksamhetsplan, nämndsmål
och fördelad budget till förvaltning/verksamheter (enligt
fastställda riktlinjer)
KS –nämndernas verksamhetsplan, nämndsmål och
fördelad budget 2020, ELP 2021-2022
KsAu/Budgetberedning
Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall
KF –nämndernas verksamhetsplan, nämndsmål och
fördelad budget 2020, ELP 2021 –2022
KsAu/Budgetberedning
SKL publicerar MakroNytt 3/2019 med ny skatteunderlagsprognos samt definitivt PO-pålägg för 2020 med
mera

Utdragsbestyrkande
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2019-08-27

Yrkanden
Markus Evensson (S): Nämnderna uppmanas att läsa och följa tidsplanen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Protokollsanteckning
Ersättaren Bodil Eriksson (LB) vill ha fört till protokollet att ekonomiska
rapporter borde lämnas varje månad.

Beslutsexpediering
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga nämnder
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Datum

2019-08-27

Dnr 00310/2018

Gävles begäran om utträde ur Inköp Gävleborg samt
reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
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
Gävles 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
återkallas 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 17 juni 2019)
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.

Justerandes signatur
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4.

Datum

2019-08-27

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, 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 5 februari 2019.
KPMG har i rapporten Nätverkssamarbete inköp/upphandling lagt en grund
för samarbetet samt hur processen fram till ett väl fungerande
nätverkssamarbete ska fortgå. Samarbetet är baserat på samverkansavtal
mellan kommunerna i nätverket. Samverkansavtal ska vara på plats när den
reviderade förbundsordningen för inköp Gävleborg börjar gälla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens förslag 23 augusti 2019
Förbundsordning Inköp Gävleborg 23 augusti 2019
KPMG Nätverkssamarbete Inköp/upphandling 23 augusti 2019
Yrkanden
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
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§ 69

Datum

2019-08-27

Dnr 00457/2017

Medborgarförslag gällande rivning av det röda huset
vid infarten till Älvvallen
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsskrivaren
vill att det gamla röda huset vid infarten till Älvvallen tas bort.
Kommunfullmäktige beslutade 30 oktober 2017, § 137 att delegera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsservicenämnden föreslår 17 april 2019, § 67 att medborgarförslaget
avslås.
I sitt yttrande skriver nämnden att det röda huset används som förråd och i
dagsläget har kommunen inte utrymme för material och maskiner på
alternativ plats. Det finns heller inte ekonomiska förutsättningar att bygga ett
nytt.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt
övervägande skriver han att kommunen har ett förhållningssätt som innebär
att hus och fastigheter som inte används av Ljusdals kommuns verksamheter
ska avyttras. Det röda huset vid Älvvallens infart används idag inom våra
verksamheter och ska således vara kvar.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 8 augusti 2019
Samhällsservicenämndens yttrande 17 april 2019, § 67
Kommunfullmäktiges protokoll 30 oktober 2017, § 137

Justerandes signatur
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2019-08-27

Medborgarförslag 24 oktober 2017
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Datum

2019-08-27

Dnr 00507/2017

Medborgarförslag med önskemål om multiarena
(kulanplan) i Tallåsen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige med önskemål om
en multiarena (kulanplan) i Tallåsen.
Förslagsställaren skriver "att det är många i Tallåsen som vill se en
multiarena (kulanplan som i Färila) vid skolan i Tallåsen.
I många andra kommundelar finns redan en sådan plan/arena. Tallåsen är
snart det enda samhället utan. I Tallåsens skola går 117 elever. Men även de
äldre ungdomarna i Tallåsen skulle ha glädje av en sådan plan/arena”
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017, § 151 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen.
Samhällsservicenämnden föreslår 17 april 2019, § 66 att medborgarförslaget
avslås.
I sitt yttrande skriver nämnden att kompletta multiarenor (kulanplaner) idag
finns på fem olika orter i kommunen (Färila, Järvsö, Ramsjö, Ljusdal och
Los), en multiarena per kommundel.
Flertalet mindre samhällen i kommunen saknar idag multiarena, exempelvis
Tallåsen, Föne, Hennan, Hamra, Hybo. Dock anses dessa samhällen ligga
inom rimligt avstånd till de olika multiarenorna (kulanplanerna) som redan
finns i kommunen. I dagsläget finns inte heller någon ekonomisk

Justerandes signatur
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Datum

2019-08-27

förutsättning i kommunens budget för att finansiera ytterligare multiarenor
(kulananläggningar).
Därmed föreslås att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det i dagsläget
inte finns ekonomiska möjligheter att bifalla medborgarförslaget och att det
således ska avslås. Däremot är detta ett bra förslag för framtiden som
kommer att beaktas i kommunens planeringsarbete.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 8 augusti 2019
Samhällsservicenämndens yttrande 17 april 2019, § 66
Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 151
Medborgarförslag 23 november 2017
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Datum

2019-08-27

Dnr 00467/2018

Medborgarförslag med önskemål om färdigställande av
gång- och cykelväg genom Los
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om färdigställande av gång- och
cykelväg genom Los har inkommit.
Förslagsställaren skriver att trafiksituationen genom Los samhälle är mycket
farlig för fotgängare och cyklister, då det går mycket timmerbilar och annan
trafik i hög fart genom byn. Förslagsställaren tycker att det skulle vara
mycket lämpligt om den påbörjade gång- och cykelvägen blev klar i sin
helhet.
Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2018, § 138 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles
såtillvida att det skickas vidare till Region Gävleborg för prioritering inom
Länstransportplanen.
I sitt yttrande skriver förvaltningen att detta ärende har tagits upp vid flera
tillfällen. Kommunen har tidigare konstaterat att gång- och cykelåtgärden
hör hemma i Länstransportplanen som styr investeringar på statlig väg.
Ljusdals kommun har prioriterat denna gång- och cykelåtgärd som den näst
viktigaste i vår kommun, efter sträckan Nore – Måga, vid kommunens
inlämning till Länstransportplanen. Förvaltningens förslag är att frågan
återigen skickas till Region Gävleborg som handlägger Länstransportplanen.
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås då
ansvaret för GC-vägen längs väg 296 ligger hos Region Gävleborg. Ljusdals
kommun har dock förslaget med i beaktning i de diskussioner som förs med
Region Gävleborg angående Vägtransportplanen.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 8 augusti 2019
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 19 december 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018
Medborgarförslag 8 november 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
27(33)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 72

Datum

2019-08-27

Dnr 00538/2018

Medborgarförslag om ett äldrecentrum på Gärdeåsen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag, om ett äldrecentrum på Gärdeåsen, har lämnats till
kommunfullmäktige.
Förslagsställaren skriver:
”Tanken med detta medborgarförslag är att erbjuda ett alternativ till det
redan befintliga förslaget att bygga ett demensboende på Östernäs. I
förslaget finns även andra alternativ för användning av Östernäsområdet.
Förslaget är att samla Ljusdals vobo-platser geografiskt i anslutning till
trygghetsboendena för att man ska kunna bibehålla sin umgängeskrets
mellan olika boendeformer, samt att ha närhet till sjukhus, annan kommunal
verksamhet och dagligvaruhandel. Om man skapar ett tryggt äldrecentrum
där kunderna kan fortsätta att göra vardagliga saker som de gjort innan,
exempelvis att besöka café eller bibliotek som i förslaget finns beläget på
området så ökar man den sociala kvaliteten och tillåter våra kunder att
fortsätta att vara självständiga och självbestämmande individer fast att de
flyttat in på ett vobo. Det här förslaget skulle innebära att Ljusdals kommun
blir först i Sverige med att arbeta på detta sätt, vilket skulle ge Ljusdal
positiv publicitet och möjlighet att vinna Götapriset. Det skulle även bidra
till att göra omvårdnadsarbetet mer attraktivt och omväxlande där man kan
nyttja resurspassen för att bemanna ”butiker/lokaler” på området.
Syftet med ett samlat äldrecentrum: En geografiskt samlad äldreomsorg
skapar trygghet, högre vårdkvalitet, mer likvärdig vård och mer utrymme för
att arbeta personcentrerat. Detta ger förutsättningar för bättre teamarbete/
samarbete inom äldreomsorgen både mellan personal, chefer, rehabpersonal
och sjuksköterskor. Ett mer omväxlande och utvecklande arbete för
omsorgspersonalen och ett nytänk för hela äldreomsorgen. Det blir lättare att
rekrytera personal utan körkort och de som kombinerar arbete och studier
har närheten till gymnasieskolan/Komvux. De blir även enklare att ha ett
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samarbete med skolan. Det blir effektivare och lättare att driva utvecklingen
framåt gemensamt och att hjälpas åt att täcka för varandra istället för att sätta
in vikarier vid utbildningar och liknande”.
Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2018, § 143 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för
yttrande.
Omsorgsnämnden föreslår 20 mars 2019, § 46 att medborgarförslaget avslås,
men nämnden avser att beakta delar av medborgarförslaget i framtida
planering av nytt boende för demenssjuka.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunen är
inne i planeringen av ett nytt vård- och omsorgsboende och detta
medborgarförslag kan, som omsorgsnämnden beslutat, beaktas i den
planeringen. Medborgarförslaget bör därmed avslås.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 8 augusti 2019
Omsorgsnämndens yttrande 20 mars 2019, § 46
Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018, § 143
Medborgarförslag 20 november 2018
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 73

Datum

2019-08-27

Dnr 00586/2018

Medborgarförslag gällande minnesmärke i Los efter
Sone Banger
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige gällande att ge
Sone Banger någon form av minnesmärke i Los.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018, § 193 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden
för yttrande 10 januari 2019.
Samhällsservicenämnden föreslår 26 februari 2019, § 33 att medborgarförslaget bifalles.
Nämnden skriver att den offentliga park som finns centralt i Los intill Ica
Nickeln kan namnges till ”Sone Bangers Park” och en informationstavla kan
placeras i parken, enligt samma modell som kommunens övriga namngivna
parker.
Samhällsserviceförvaltningen har samrått med förslagsställaren, Los Byaråd
samt med Sone Bangers barnbarn.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles. I sitt
övervägande skriver han att det är ett bra förslag från samhällsservicenämnden att namnge parken vid Ica Nickeln i Los till Sone Bangers Park.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 7 augusti 2019
Samhällsservicenämndens yttrande 26 februari 2019, § 33
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Kommunfullmäktiges protokoll 17 december 2018, § 193
Medborgarförslag 17 december 2018
Yrkanden
Sören Görgård (C): bifall till ordförandens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
31(33)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 74

Datum

2019-08-27

Dnr 00587/2018

Medborgarförslag gällande inrättande av fixartjänst i
Los
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande
inrättande av fixartjänst i Los.
Många äldre i Los med omnejd vill bo kvar i sina hus, men orkar inte med
snöskottning, gräsklippning, kontakter med olika myndigheter via dator etc.
Tjänsten skulle finansieras av kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2018, § 194 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår i sitt övervägande att medborgarförslaget ska avslås eftersom kommunen inte får konkurrera med privata
företag som har detta som verksamhetsidé.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 7 augusti 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 17 december 2018, § 194
Medborgarförslag 17 december 2018
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 75

Datum

2019-08-27

Dnr 00136/2019

Övriga frågor
Arbetsutskottet beslutar
1.

Information om status på Fiskodlingen i Bränta ska lämnas under
punkten Kommunchefen informerar på nästa kommunstyrelsesammanträde.

Fiskodling i Bränta
Ersättare Bodil Eriksson frågar om statusen på Fiskodlingen i Bränta.
Yrkanden
Lars Molin (M): Information om status på Fiskodlingen i Bränta ska lämnas
under punkten ”Kommunchefen informerar” på 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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