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§ 1 Dnr 00119/2019  

HR-chefen presenterar sig 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Nya HR-chefen Siv Thun presenterar sig. Siv Thun har arbetat i Sundsvalls 
kommun under många år och har där haft flera olika tjänster. Hon har bland 
annat arbetat som HR-chef och som biträdande HR-chef.  

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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§ 2 Dnr 00087/2019  

Information från HR-enheten om inspektions-
meddelande från Arbetsmiljöverket 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Kommunstyrelsen ska få ta del av informationen samt få information om 

hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i kommunen.  

Sammanfattning av ärendet 

Anna Johansson, PA-konsult på HR-enheten informerar om ett 
inspektionsmeddelande som kommit från Arbetsmiljöverket: 
 
Arbetsmiljöverket har på uppdrag av regeringen gjort kommunövergripande 
inspektioner i landets samtliga kommuner. Ljusdals kommun hade besök 26 
oktober 2020 och i december kom ett inspektionsmeddelande från 
Arbetsmiljöverket.  
 
Syftet är att se hur kommunen arbetar med årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete och att säkra att styrningen av arbetsmiljöarbetet fungerar  
 
Åtgärder ska vidtas under 2021 och uppföljning kommer att ske år 2022. 
 
I inspektionsmeddelandet pekas det på en mängd brister och ett antal krav 
ställs. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket  

Yrkanden 

Sören Görgård (C): informationen om inspektionen ska även lämnas på  
kommunstyrelsen. 
 
Lars Molin (M): bifall till Sören Görgårds yrkande samt att kommun-
styrelsen ska få information om hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i kommunen. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena och 
finner att arbetsutskottet bifaller dessa. 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 3 Dnr 00148/2020  

Presentation av projektet nedlagda deponier i Ljusdals 
kommun 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Projektplanen skickas till kommunstyrelsen för antagande.  

Sammanfattning av ärendet 

Karin Hansson, projektledare på miljöenheten, ansvarar för ett projekt om 
nedlagda deponier i kommunen.  
 
Det handlar om sex gamla deponier och samtliga har genomgått en MIFO 1-
undersökning (Metod för inventering av förorenade områden). 
 
En projektplan har tagits fram och den skulle kunna antas av 
kommunstyrelsen i februari. 
 
Färiladeponin är den deponi där tillståndet är allra sämst och där ska det 
närmast genomföras en MIFO 2- undersökning.  

Yrkanden 

Markus Evensson (S): projektplanen skickas till kommunstyrelsen för 
antagande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 4 Dnr 00439/2020  

Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att skriva fram förslag till beslut till 

kommande kommunstyrelsesammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden beslutade 9 december 2020, § 164 att förlänga nuvarande 
avtal om varuhemsändningsbidrag med livsmedelsbutiker i tre månader till 
och med 31 mars 2021. 
 
Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska ta över ansvaret för 
varuförsörjningsfrågor kopplande till pandemin. De föreslår vidare att 
kommunstyrelsen gör en utredning om att varuförsörjningsplanen för 
glesbygd permanent bör övertas i kommunstyrelsen. 
 
Folkhälsomyndighetens uppmaning att undvika matbutiker har varit svåra att 
efterleva för dem som inte har anhöriga eller bekanta som kan handla åt dem. 
Kommunen införde i mars 2020 ett tillfälligt bidrag till butiker som erbjöd 
hemsändningstjänster. Avtal har tecknats med de butiker som så önskat, 
avtalen gäller till sista december med möjlighet till förlängning. Kommunen 
har betalat butikerna en fast summa per genomförd hemleverans, varav 
Region Gävleborg bekostar hälften.  
 
Kommunens merkostnad bedöms till cirka 350 000 kronor under 2020 och 
har hittills belastat omsorgsnämndens budget. 
 
Region Gävleborg har beslutat förläng sitt bidrag till och med 31 mars 2021. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens protokoll 9 december 2020, § 164 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att kommunchefen 
får i uppdrag att skriva fram förslag till beslut till kommande kommun-
styrelsesammanträde och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 5 Dnr 00459/2020  

Framställan från Inköp Gävleborg till medlems-
kommunerna om ekonomiska förutsättningar 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att skriva fram förslag till beslut till 

kommande kommunstyrelsesammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2020 beslutade direktionen för Inköp Gävleborg att revidera den 
tidigare antagna budgeten för 2020 då helt nya förutsättningar förelåg. Det 
nya beslutet innebar bland annat att inga medlemsavgifter skulle tas ut av 
medlemmarna utan att kostnaderna skulle täckas från det egna kapitalet. I 
och med att inga medlemsavgifter skulle tas ut så uppkommer ett negativt 
resultat för förbundet 2020. 
 
Budget 2021 
4 dec 2020 har direktionen antagit budget för 2021. För att uppfylla 
kommunallagens balanskravsregler föreslår direktionen medlems-
kommunernas kommunfullmäktige att åberopa synnerliga skäl för att inte 
ålägga kommunalförbundet Inköp Gävleborg att återställa underskott i 
budget 2021. Motiven för detta är att förbundet bedöms kunna använda det 
egna kapitalet för att täcka sina kostnader fram till dess att förbundet 
avvecklas. I och med detta uttaxeras då inga medlemsavgifter av 
kommunerna varför underskott uppstår i budgeten. Trots att underskott 
uppkommer är det inte ett avsteg från god ekonomisk hushållning eftersom 
förbundet är under avveckling. 
 
Förslag till generellt beslut 
För att förenkla den fortsatta hanteringen och slippa årliga beslut om 
synnerliga skäl, kan medlemskommunernas fullmäktige besluta att godkänna 
att förbundet får driva verksamheten under avvecklingen med befintliga 
medel i det egna kapitalet. Samtidigt åberopas synnerliga skäl enligt 
kommunallagens regler för att inte återställa underskott med hänvisning till 
att förbundet är under avveckling. Trots att underskott uppkommer i 
budget/bokslut är det inte ett avsteg från god ekonomisk hushållning. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att kommunchefen 
får i uppdrag att skriva fram förslag till beslut till kommande kommun-
styrelsesammanträde och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 6 Dnr 00448/2020  

Ansökan om kommunal borgen för Ljusdal 
Energikoncernen 2021-2026 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att skriva fram förslag till beslut till 

kommande kommunstyrelsesammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdal Energikoncernen ansöker om kommunal borgen för 2021 till 2026. 
 
För att kunna uppfylla de regler som Kommuninvest ställer på 
formuleringarna av kommunala borgen till kommunala bolag behöver ett 
beslut om befintliga och nya borgen åtaganden fattas i kommunen. Dessa 
borgensåtaganden måste göras mot respektive bolag och kan därför inte 
göras som en ram till hela koncernen. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om kommunal borgen 21 december 2020      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att kommunchefen 
får i uppdrag att skriva fram förslag till beslut till kommande kommun-
styrelsesammanträde och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 7 Dnr 00264/2018  

Ansökan från föreningen Logen nr 2036 Ljusbringaren i 
Kallmyr om bidrag ur stiftelsen Jonas Sundbergs och 
hans syskons donationsfond 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att skriva fram förslag till beslut till 

kommande kommunstyrelsesammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Logen No 2036 Ljusbringaren i Kallmyr som äger och driver 
Kallmyr Godtemplarhus ansöker om anslag ur Jonas Sundbergs och hans 
syskons donationsfond. 
 
Donationsfonden ska avslutas och länsstyrelsen har beslutat att återstående 
medel får delas ut till föreningar i den södra fjärdingen (söder om Järvsö). 
Man har vid två tillfällen annonserat och fått väldigt få sökande. Den senaste 
omgången inkom endast föreliggande ansökan.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag 24 november 2020      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att kommunchefen 
får i uppdrag att skriva fram förslag till beslut till kommande kommun-
styrelsesammanträde och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 8 Dnr 00434/2020  

Delaktighetsmodell 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Chefen för enheten för strategisk och hållbar utveckling  
Linnea Van Wagenen informerar om delaktighetsmodellen. 
 
Det är en bred modell för hur Ljusdals kommun ska arbeta med delaktighet. 
 
Första utkastet är klart och det kommer också att följa med ett antal bilagor. 
Den kommer att presenteras på kommunstyrelsen 4 februari 2021 och sedan 
gå ut på en snabb remissrunda. Tanken är att delaktighetsmodellen ska kunna 
antas 4 mars 2021. 

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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§ 9 Dnr 00278/2020  
 SEKRETESS 

Försäljning av fastigheten Hybo 6:1 (Hybo skola) 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 1 oktober 2020, § 145 att fastigheten Hybo 6:1, 
Hybo skola, ska läggas ut till försäljning och att beslut om försäljningen ska 
fattas av kommunstyrelsen. 
 
Hybo skola har nu varit ute till försäljning och bud har inkommit. Ett förslag 
till beslut kommer att finnas till kommande sammanträde med 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från AB Ljusdalshem gällande försäljning av Hybo skola, 13 
januari 2021 
Budförteckning Hybo skola, 13 januari 2021 
Budgivare Hybo skola, 13 januari 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2020, § 145 

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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§ 10 Dnr 00442/2020  

Ljusdals kommuns medverkan i nästa Leaderperiod 
2022-2028 - Utveckling Hälsingebygden 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att skriva fram förslag till beslut till 

kommande kommunstyrelsesammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått en fråga från Leader - Utveckling Hälsingebygden, om 
deltagande i Leaderarbetet under nästa programperiod (år 2022-2028). 
Utveckling Hälsingebygden omfattar sju kommuner; Hälsingekommunerna 
samt del av Härjedalens kommun. 
 
Kommunchefen informerar om att pengar redan finns avsatta. Ingen ny 
medelsanvisning behövs.  

Beslutsunderlag 

E-postmissiv om Ljusdals kommuns medverkan i nästa programperiod, 17 
december 2020  
Medfinansiering Leaderområde Utveckling Hälsingebygden 2022-2028, 17 
december 2020 
Kommunstyrelsens protokoll 14 januari 2021, § 4  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att kommunchefen 
får i uppdrag att skriva fram förslag till beslut till kommande kommun-
styrelsesammanträde och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 11 Dnr 00019/2020  

Månadsuppföljning november 2020 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors redogör för månadsuppföljning November 
2020. 
 
• Nämndernas samlade avvikelse mot budget är -32 030 000 kronor. 
• Kommunen har fått fler intäkter än beräknat. 
• Prognosen för november visar på ett resultat före extraordinära poster på 

+ 8 129 000 kronor, vilket är bättre än beräknat. 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning och helårsprognos november 2020 

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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§ 12 Dnr 00254/2019  

Budgetberedning 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors redogör för budget 2021 och framåt. 
 
Budgeten har reviderats på grund av skatteunderlagsprognoser. I prognosen 
har skatteunderlaget ökat och man tror att konjunkturen kommer att vända 
tidigare än tidigare, tack vare vaccinet. 
Årets resultat efter revidering: 
2021 34 989 000 kronor 
2022 40 661 000 kronor 
2023 38 241 000 kronor        

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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