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§ 190 Dnr 00001/2022  

Information från kommunchefen 2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Östernäs  - Ingen ny information 

 

 Hälsingeråd – Gemensam lön har trätt ikraft från och med 1 oktober, 

kommunens lönehandläggare är nu anställda av Bollnäs kommun. 

Från 2023 nytt gemensamt HR system. Gemensam IT-drift från 2026 

- transformationsledare ska rekryteras 

 

Hälsingerådet har beslutat om skrivelse till SJ angående inställda 

morgontåg. SJ har svarat att från och med 12 december går de inställda 

morgontågen igen. 

 

 Ukraina – 66 stycken flyktingar kan tas emot i vår regi- vi har fått 

nio. Ett tjugotal bor i eget boende. 

 

 Rekrytering – förhoppningsvis finns en näringslivs- och 

exploateringschef på plats 1 januari 2023. 

 

 Civilförsvar – ett nytt regionalt råd för krisberedskap planeras av 

Länsstyrelsen Gävleborg. Vi har i Ljusdal redan ett lokalt 

krishanteringsråd.  

 

Jonny Mill (LB) ställer frågor om fiskodlingen på Bränta. Kommunchefen 

återkommer med information vid nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 3 november 2022 
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Propositionsordning 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 191 Dnr 00272/2022  

Finanspolicy 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Finanspolicy för Ljusdals kommun antas  

 

2.  Finanspolicyn ersätter nuvarande policy, senast reviderad av 

 kommunfullmäktige 17 december 2007.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella 

medel som kommunen förfogar över i enlighet med kommunallagens 11 

kapitel om ekonomisk förvaltning: 

 

§ 2 Kommunerna och landstingen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt 

att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 

 

§ 3  Fullmäktige ska meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. 

 

§ 4  Fullmäktige ska utöver vad som följer av § 3  besluta om riktlinjer för 

förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser.  

 

Syfte 

Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom 

Ljusdals kommun ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditets-

förvaltning, skuldförvaltning och kapitalförvaltning. 

 

Mål och organisering beskrivs liksom hantering och begräsning av 

finansiella risker samt rapportering och uppföljning av finansverksamheten.  

 

Policyn ska vara vägledande för en lagenlig, transparent, säker, effektiv och 

ansvarsfull hantering av finansverksamheten utan spekulativa inslag.  
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Mål 

De övergripande målsättningarna för finansverksamheten är att medverka till 

god ekonomisk hushållning och god medelsförvaltning genom att: 

• tillgodose behov av kapital och säkerställa betalningsförmågan på kort 

 och lång sikt.  

• genom en effektiv tillgångs- och skuldförvaltning optimera finansiella 

 resultat inom givna riskbegränsningar.  

• verka för en effektiv kapitalanskaffning och kapitalanvändning genom att 

 inom kommunkoncernen utnyttja stordriftsfördelar.  

• Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll. 

 

Omfattning 

Denna policy gäller för Ljusdals kommun.  

De kommunala bolagen inom kommunkoncernen ska fastställa en 

finanspolicy som i tillämpliga delar baseras på denna policy enligt de 

ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive bolag. 

 

Översyn 

Nuvarande finanspolicy antogs 1993 med senaste revideringen gjord 2007.  

En ny finanspolicy har tagits fram i syfte att tydliggöra ansvar och riktlinjer 

och ge bättre vägledning för hur finansieringsverksamheten ska bedrivas.  

Utöver att dokumentet skrivits om i syfte att göra det tydligare och mer 

överskådligt har innehållet anpassat till dagens krav, förutsättningar och 

marknadsförhållanden.  

 

Förslag till ny finanspolicy är framtagen med utgångspunkt i mall 

tillhandhållen av Kommuninvest. Ekonomienheten har gjort justeringar 

utifrån kommunens specifika förutsättningar. 

 

Ändringar som gjorts är tillägg av ansvarsfulla lån (gröna lån och lån för 

social hållbarhet), ansvarsfulla placeringar (etiska riktlinjer) samt 

förtydliganden gällande riskhantering, pensionsmedel, rapportering och 

intern kontroll. 

 

Föreslagna ändringar skapar förutsättningar för att säkerställa en effektiv 

finansiell förvaltning med låga kostnader, god styrning och bättre kontroll av 

finansiella risker och anger tydligare ramar för förvaltningens 

handlingsutrymme vid verkställighet.  

 

Samråd  

Samråd har skett med de kommunala bolagen som ställer sig positiva till 

upprättat förslag.  
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 140 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 

Finanspolicy 19 oktober 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 192 Dnr 00273/2022  

Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Total ram för Ljusdals kommuns lån för budgetåret 2023 fastställs till 130 

 miljoner kronor. 

  

2.  Total ram för borgen till de kommunala bolagen för budgetåret 2023 

 fastställs till 1 393 miljoner kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Ljusdals kommuns Finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta 

beslut om ramar för kommunens lån och borgen för de kommunala bolagens 

lån under kommande budgetår.  

 

Låneram Ljusdals kommun 

I nedanstående tabell framgår nuvarande ram för kommunens lån 2022, 

förslag till nya låneramar 2023 och förändringar inom kommun samt vad de 

avser. 

 

 
Kommun 
mnkr  

Låneram 
2022 

Låneram 
2023 

Förändring Förändringen avser 

Kommun 130 130 0  

 

I dagsläget uppgår kommunens lån till 100 miljoner kronor. En amortering 

gjordes i början av 2022 med 30 miljoner kronor. Eftersom det eventuellt 

kan bli aktuellt med lånefinansiering till investering i Ämbarbo förskola 

kvarstår ramen för 2023 oförändrad. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 141 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 193 Dnr 00275/2022  

Regler för internkontroll 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar  
          

1.  Regler för Intern Kontroll för Ljusdals kommun antas.  

 

2.  Reglerna ersätter nuvarande Reglemente för Intern Kontroll med 

 tillhörande Tillämpningsanvisningar, senast reviderad av 

 kommunfullmäktige 26 oktober 2009.  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser uppdaterade regler för intern kontroll inom Ljusdals kommun 

(och dess helägda bolag) som ersätter reglemente för intern kontroll inom 

Ljusdals kommun som kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2009.  

 

Syftet med reglerna är att ange ansvarsfördelning för att säkerställa att 

kommunen som helhet och dess nämnder och bolagsstyrelser har en 

tillräcklig intern kontroll, enligt kommunallagen 6 kap, § 6 och 

aktiebolagslagen 8 kap § 4. 

 

Reglerna är en sammanställning och tydliggörande av regelverket för arbetet 

och ansvaret inom intern kontroll. Den interna kontrollen ska bidra till att 

säkerställa att kommunen genomför sina grunduppdrag och når de mål som 

kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser satt upp. Den interna 

kontrollen ska bidra till 

 

• att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv. 

• att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är 

 tillförlitlig och rättvisande. 

• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera. 

 

Kommunstyrelsen har ansvar för att regler för intern kontroll upprättas, 

efterlevs och revideras vid behov. Kommunfullmäktige antog reglemente för 

intern kontroll inom Ljusdals kommun och dess helägda bolag 26 oktober 

2009. 
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Översyn 

Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat behov av att revidera 

reglementet.  

 

Det primära syftet med att revidera reglementet för intern kontroll är att 

tydliggöra varför kommunen arbetar med en intern kontrollplan samt hur 

inblandade parter ska arbeta med detta. 

 

Den föreslagna revideringen av reglementet omfattar renodlade styrsignaler, 

moderniserat språk och anpassning till nuvarande styrning genom 

exempelvis kommunallagen från 2017.  

 

Tillägg har också gjorts avseende ansvaret för kommunens visselblåsar-

funktion samt systemverktyg för rapportering. 

 

Vidare har internkontrollprocessen kopplats till kommunens ordinarie 

planerings- (budget och verksamhetsplan) och uppföljningsprocesser 

(delårsrapport och årsredovisning). 

 

Samråd  

Samråd har skett med de fackliga organisationerna genom MBL-information 

(utskick) och MBL-förhandling. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 142 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 

Regler för internkontroll 19 oktober 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 194 Dnr 00065/2022  

Månadsuppföljning oktober 2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Månadsrapport oktober 2022 godkänns.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 

månadsrapport per oktober innehållande budgetuppföljning per oktober med 

helårsprognos 2022 för Ljusdals kommun. 

 

Det bokförda resultatet för kommunen per oktober är 90,1 miljoner kronor. 

Budgetuppföljningen per oktober visar en prognos för helåret 2022 på 56,6 

miljoner kronor. 

 

I enlighet med de nya ekonomistyrningsreglerna för Ljusdals kommun 

inträder med automatik anställnings- och inköpsstopp för omsorgsnämnden 

med anledning av månadsrapport oktober. Detta stopp gäller fram till dess att 

nämnden till kommunstyrelsen redovisat en åtgärdsplan för eliminering av 

underskottet. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 

sammantaget uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god 

ekonomisk hushållning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 8 november 2022 

Presentation november 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att månadsrapport 

för oktober 2022 godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden för kännedom 

KS 2022-11-10 för digital justering
(Signerat, SHA-256 3B214C11E0550603097D64DF799D5B96175DE33D851D77CF385BDA07F68190DC)

Sida 14 av 55



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

15(54) 

Datum 

2022-11-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 195 Dnr 00312/2022  

Sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Sammanträdesdagarna 2023 för kommunfullmäktige godkänns. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Sammanträdesdagarna 2023 för kommunstyrelsen godkänns.           

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige: 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

KS 12 9 16 4 11 1 17 7 12 
9, 

30 
- 

KF 30 27 - 
3, 

24 
29 19 - 25 30 27 18 

        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 november 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna 

sammanträdesdagar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 196 Dnr 00065/2021  

Avsiktsförklaring avseende upphandling och införande 
av digitalt slutarkiv (e-arkiv) för långtidsbevarande i 
samverkan med andra kommuner 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun har för avsikt att ansluta sig till E-arkivcentrum i 

 Dalarnas avtalssamverkan och deras modell kring samverkan gällande 

 digitalt slutarkiv (e-arkiv) samt tillsammans genomföra en upphandling 

 av e-arkivsystem under 2023.   

 

2.  Kostnader för 2023 tas ur kommunstyrelseförvaltningens ram.        

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingekommunerna har sedan januari 2021 ett gemensamt pågående 

projekt vars uppdrag är att upphandla och införa ett gemensamt e-arkiv 

(digitalt slutarkiv) för hälsingekommunerna. Projektet har hittills haft det 

svårt att få tillgång till de resurser och kompetenser som behövs för att kunna 

”ro projektet i hamn” vilket är samma problem som tidigare initiativ i 

Hälsingland haft under de mer än tio åren man försökt lösa frågan om 

införande av e-arkiv både enskilt och tillsammans med andra. 

I februari 2022 gjorde det nuvarande projektet ett digitalt studiebesök hos E-

arkivcentrum i Dalarna, vilket är dalakommunernas motsvarande samverkan 

kring införande, drift och förvaltning av ett gemensamt e-arkiv. Ganska snart 

återkom E-arkivcentrum med ett erbjudande till hälsingekommunerna om 

möjligheten att ansluta till deras avtalssamverkan och modell kring e-arkiv 

då deras avtal mellan kommunerna och leverantören av e-arkivet skulle 

sägas upp eller förlängas. Efter detta har många möten hållits både med E-

arkivcentrum och mellan hälsingekommunerna om för- och nackdelar med 

att ansluta sig eller inte har diskuterats flitigt. Fem av sex kommuner i 

Hälsingland (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker) är 

positiva till att ingå i denna samverkan (ställningstaganden från 

projektdeltagare, styrgrupp, kommunchef).  
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Det finns många fördelar med att gå in i denna samverkan som exempelvis 

ekonomi, kompetensförsörjning, trygghet med mera. Projektet har 

identifierat följande fördelar: 

 

 Vi kommer snabbt i gång. Startsträckan för inleveranser blir kort. Vi 

kommer kunna påbörja inleveranser så snart systemet är tillgängligt. 

 Det finns en fungerande drift- och förvaltningsorganisation på plats. 

Vi behöver inte bygga upp en egen verksamhet och en IT-

infrastruktur själva. 

 Det finns expertkompetens på plats som vet hur man gör. Vi behöver 

själva inte rekrytera. 

 Vi blir mindre sårbara då vi arbetar tillsammans och kan ha fler 

resurser på plats vilket minskar personberoendet. Vi får mer 

”muskler”. 

 Vi blir inte leverantörsberoende och vi behöver inte förhålla oss till 

leverantörernas tidsplaner och vi kan bedriva parallella 

leveransprojekt samtidigt. 

 Kostnaderna bli lägre då fler är med och delar på ”fakturan”. Vi 

använder våra skattemedel mer effektivt. 

 Det finns regler och riktlinjer på plats för styrning och kontroll. 

 Vi har möjlighet att lära av de som har gjort ”resan” och vi får det 

enklare att bygga upp en egen kompetens. Exempelvis får våra 

arkivarier stöttning och vägledning som de idag saknar. Vår personal 

får utbildning. 

 Vi behöver inte göra en egen upphandling utan kan i stället 

koncentrera oss på att vara kravställare tillsammans med E-

arkivcentrum som tidigare gjort en sådan upphandling. 

 Vi behöver inte frigöra resurser från verksamheten eller hyra in 

externa konsulter för att driva införandeprojektet i mål (som vi hittills 

inte lyckats med). 

 Vi blir effektiva då vi inte behöver lägga tid och energi på ”fel 

saker”. 

 Vi behöver inte vänta in varandra, utan varje kommun kan jobba i sin 

takt utifrån sina resurser och behov. 

 Det finns sedan tidigare erfarenhet av att leverera från flera av 

hälsingekommunernas system vilket kommer förenkla och 

effektivisera leveranserna. 

 Vi kommer att få möjlighet att "städa bort” saker inför eventuellt 

införande av gemensam IT-drift i Hälsingland som beräknas ske 

under 2026. 

 Vi kommer snabbare att kunna tillgängliggöra aktuell information till 

verksamhet och medborgare via söktjänster. 
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 Vi får tillgång till handböcker och annan dokumentation som hjälper 

oss att göra rätt. 

 Vi får tillgång till ett större forum och fler sakkunniga än de som idag 

finns tillgängliga i hälsingekommunerna.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 146 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 26 oktober 2022 

Yrkanden 

Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Projektledare Bollnäs kommun för vidarebefordran till E-arkivcentrum 

Dalarna 

Ekonomienheten 
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§ 197 Dnr 00328/2021  

Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb om bidrag till 
Hittaut 2023 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  65 000 kronor anslås till Ljusdals Orienteringsklubb för genomförande av 

 HittaUt under år 2023. 

 

2.  Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 

 

3.  Ljusdals Orienteringsklubb anmodas att under hösten/vintern 2023 skicka 

 in uppföljande redovisning.    

Sammanfattning av ärendet 

För andra året i rad har Ljusdals Orienteringsklubb arrangerat HittaUt i 

Ljusdal. 160 checkpoints har funnits i Ljusdal, Färila och Järvsö. Totalt har 

944 personer deltagit och de har sammanlagt avverkat 53 472 kilometer. 

Första året 2021 deltog 665 personer som sammanlagt avverkade 28 000 

kilometer.  

 

Nu ansöker klubben om att arrangera HittaUt 2023. Då kommer även Los att 

omfattas. Här har det tidigare saknats orienteringskarta men som nu har 

tagits fram. Kommunchefen tycker att detta är ett utmärkt arrangemang för 

att få människor i alla åldrar att röra på sig och föreslår att 65 000 kronor 

anslås ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 november 2022 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 147 

Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb 

Redovisning från Ljusdals Orienteringsklubb 

Yrkanden 

Lena Svahn (-), Jonas Rask Samuelsson (C) och Jonny Mill (LB): Bifall till 

kommunchefens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusdals Orienteringsklubb 

Ekonomienheten för utbetalning 
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§ 198 Dnr 00362/2017  

Detaljplan för Järvsö-Hamre 5:13 - antagande 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Detaljplan för Järvsö-Hamre 5:13 i Harsa, antas.     

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i 

samhällsservicenämnden 3 mars 2021, § 41. 

 

Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (mars 2022) och 

granskning (juni 2022) samt en andra granskning (september 2022). 

Inkomna synpunkter samt kommunens ställningstagande till dessa samt vilka 

synpunkter som föranlett revideringar av planförslaget finns redovisade i 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. 

 

Detaljplanens syfte är att förtäta befintligt fritidshusområde genom en ny 

detaljplan, gällande detaljplan upphävs på de nu aktuella områdena. Området 

är sedan tidigare ianspråktaget för bostadsbebyggelse.  

 

Området ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 18 oktober 2022, § 150 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 oktober 2022 

Antagandehandlingar 5 oktober 2022 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Bifall till samhällsservicenämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, Samhällsserviceförvaltningen 

 

KS 2022-11-10 för digital justering
(Signerat, SHA-256 3B214C11E0550603097D64DF799D5B96175DE33D851D77CF385BDA07F68190DC)

Sida 21 av 55



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

22(54) 

Datum 

2022-11-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 199 Dnr 00009/2022  

Budget och skatt 2023 och ELP 2024-2025 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

        

1.  Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs. 

 

2.  Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona.  

 

3.  Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande allmän 

 prisutveckling.  

 

4.  Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål 

 och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget, 

 investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under 

 januari 2023 återrapportera till kommunstyrelsen.  

 

5.  Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel från 

 kommunstyrelsens medel till förfogande samt kommunstyrelsens 

 utvecklingsreserv. 

 

6.  Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av 

 budgetramar under förutsättning att berörda nämnder är överens och att 

 förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.  

  

7.  Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och 

 borgensförbindelser som förfaller till betalning under året.  

 

8. Driftbudgetramen fastställs för kommunens revisorer för 2023 i enlighet 

 med kommunfullmäktige presidiums förslag. 

 

9.  Omsorgsnämndens anhållan om utökad budgetram 2023 avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget som 

omfattar minst tre år samt fastställa skattesats med mera.  
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Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till Budget 2023 med 

Plan för 2024-2025 för Ljusdals kommun.  

 

Budgeten uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans och mål för 

god ekonomisk hushållning.  

 

Resultatmålet är 14-28 miljoner kronor under perioden motsvarande 1-2 

procent av skatteintäkter och statsbidrag och skattesatsen föreslås vara 

oförändrad (22:36).  

 

Förslaget utgår ifrån tidigare fastställda budgetdirektiv, inriktningsbeslut 

som har kompletterats med SKR:s senaste skatteprognos och tillkommande 

ramberäkningar till följd av budgettekniska justeringar.  

 

Eftersom det är valår togs ett inriktningsbeslut i juni. Budget 2023 med Plan 

2024-2025 fastställs slutligen av det nyvalda kommunfullmäktige i 

november.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 139 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 oktober 2022 

Budget 2023 och plan 2024-2025 

Yrkanden 

Lena Svahn (-) och Stina Michelson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Henrik Estander (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 4 miljoner kronor ska 

omfördelas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv till utbildnings-

nämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Henrik Estanders 

tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet.  
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Omröstningsresultat 

Med 7 Ja-röster mot 1 Nej-röst, 3 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 

beslutat avslå Henrik Estanders tilläggsyrkande. 

 

Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-),  

Yvonne Oscarsson (V), Lars G Eriksson (SD) och Pernilla Färlin (M) röstar Ja. 

 

Henrik Estander (L) röstar Nej. 

 

Solange Nordh (C), Jonny Mill (LB) och Jonas Rask Samuelsson (C) avstår 

från att rösta.  

Reservation 

Henrik Estander (L) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns och 

Stina Michelsons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

 

KS 2022-11-10 för digital justering
(Signerat, SHA-256 3B214C11E0550603097D64DF799D5B96175DE33D851D77CF385BDA07F68190DC)

Sida 24 av 55



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

25(54) 

Datum 

2022-11-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 200 Dnr 00351/2021  

Vindkraftspark Grubban 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §.   

Sammanfattning av ärendet 

OX2 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 

Västernorrland ansökt om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation 

för vindkraft, Grubban, Härjedalens och Ljusdals kommuner, Jämtland och 

Gävleborgs län. I ansökan med bilaga finns detaljerade uppgifter om 

förekomst av utrotningshotad djurart.  

 

Denna tillståndsansökan omfattar uppförande, drift och avveckling av en 

gruppstation för vindkraft med högst trettiosex (36) vindkraftverk. De 

närmaste byarna är Gåssjö, drygt en kilometer sydost om projektområdet 

samt Grubban cirka två kilometer väster om projektområdet. På fem till tio 

kilometers avstånd från projektområdet ligger byarna Fåssjö i väster, Vås i 

öster och Tevansjö i sydöst. Ytterhogdal, som är den närmaste tätorten, 

ligger cirka 20 kilometer väster om projektområdet. 

 

Projekt Grubban ligger cirka 6,5 kilometer från den uppförda vindparken 

Våsberget. På samma avstånd ligger även Skarpen, vars tillstånd också är 

under handläggning. Cirka 10 kilometer från projektområdet finns dels den 

tillståndsgivna parken Riberget, dels vindparken Källmyrberget, vars 

tillstånd för närvarande är under handläggning. På cirka 20 kilometers 

avstånd ligger vindparkerna Björnberget och Gubbaberget Söder som är 

under byggnation, samt de tillståndsgivna vindparkerna Kölvallen och 

Östavall. Cirka 30 kilometer bort finns den uppförda vindparken Storflötten, 

den tillståndsbeviljade vindparken Långåsen samt vindparken Storåsen, vars 

tillstånd är under handläggning. 

 

För Skarpen, Våsberget och Grubban har kumulativa konsekvenser avseende 

ljud och synbarhet utretts. För övriga vindkraftsanläggningar inom tre mil 

har en kumulativ påverkan avseende landskapsbilden utretts. 
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Området för den ansökta vindkraftsanläggningen är inte detaljplanelagt. Det 

aktuella projektområdet ligger varken inom område som utpekats som 

riksintresse för vindbruk eller inom kommunernas vindkraftsplaner. 

 

Länsstyrelsen har yttrat sig angående önskemål om kompletteringar i 

ärendet. Kompletteringsbehoven avser: 

1.  Redogörelse för skälen för önskad igångsättningstid. 

Miljökonsekvensbeskrivningen: 

2.  Beskrivning av säkerhetsrisker med tillhörande skyddsåtgärder. 

3.  Artskydd. 

3.1.  Information om ifall det i och kring ansökningsområdet finns 

 specifika miljöer där kungsörnar spenderar mer tid. 

3.2.  Inventering av flygvägar för storlom. 

3.3.  Information om vilka ställningstaganden bolaget gjort vid val 

av  skyddsavstånd för orre och tjäder. 

4.  Utvecklad beskrivning av ljudkänsliga punkter. 

 

Samhällsserviceförvaltningen föreslog 16 augusti 2022 att Ljusdals kommun 

inte tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 

 

Motiveringen till att inte tillstyrka parken är det beslut som tagits i 

kommunfullmäktige (22 november 2021, § 132): ” Ljusdals kommun ska 

vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar innan 

frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad aktualiserats i kommunens 

översiktsplan.” 

 

Kommunstyrelsen föreslog 8 oktober 2022, § 143 att kommunfullmäktige 

ska besluta att tillstyrka ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   

 

Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 99 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för att de nyvalda politikerna i kommun-

fullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och fatta beslut.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 13 oktober 2022, § 179 att ge kommunchefen i 

uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, om att kommunerna måste 

hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion om bygdemedel, är 

tillämpligt i ärendet om vindkraft Grubban.    

 

Kommunjuristen har på kommunchefens begäran utrett frågan och hon 

skriver i sin slutsats att det är hennes bedömning att OX2:s erbjudande om 

bygdemedel och övriga medel för investeringar inte är att anse som en muta 

och att därmed ett eventuellt beslut om kommunens tillstyrkande gällande 
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vindkraftsetablering av OX2 inte är att beakta som fattat efter otillåten 

påverkan. 

 

Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 148 att ansökan avslås i enlighet 

med Miljöbalken 16 kap 4 §. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 148 

Kommunjuristens yttrande 20 oktober 2022 

Kommunstyrelsen protokollet 13 oktober 2022, § 179 

Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 99 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 143 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 103 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 augusti 2022 

Begäran om tillstyrkansbesked 18 april 2022 

Bilagor 

Skrivelser från föreningar 

Yrkanden 

Lena Svahn (-), Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V) och Jonas Rask 

Samuelsson (C): Ansökan tillstyrks.  

 

Jonny Mill (LB), Pernilla Färlin (M), Henrik Estander (L) och Lars G 

Eriksson (SD): Ansökan avstyrks i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller Lena Svahns m fl yrkande att tillstyrka ansökan. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Lena Svahns m fl yrkande att tillstyrka ansökan, Nej-röst för 

Jonny Mills m fl yrkande att avstyrka ansökan. 

Omröstningsresultat 

Med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Lena 

Svahns m fl yrkande att tillstyrka ansökan. 
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Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-), 

Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V) och Jonas Rask Samuelsson (C) 

röstar Ja. 

 

Jonny Mill (LB), Lars G Eriksson (SD), Henrik Estander (L) och Pernilla 

Färlin (M) röstar Nej.  

Reservationer 

Jonny Mill (LB), Lars G Eriksson (SD), Henrik Estander (L) och Pernilla 

Färlin (M) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 201 Dnr 00352/2021  

Vindkraftspark Skarpen 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 

Sammanfattning av ärendet 

OX2 ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att uppföra och driva 

en vindkraftsanläggning. Projektområdet ligger i Ljusdals kommun, cirka 35 

km nordväst om Ljusdal i Gävleborgs län. Under 2019-2020 genomfördes 

samråd och olika utredningar gällande projektet. Utifrån detta har projektet 

anpassats, vilket bland annat innebär att antalet vindkraftverk minskats ner 

från 30 till 23 stycken. Totalhöjden är 280 meter och den beräknade 

medelårsproduktionen är 650-800 GWh. Området ligger delvis inom det 

område som i det tematiska tillägget gällande vindkraft, antaget 19 

november 2012, § 214 utpekas som lämpligt för vindkraft. 

 

Länsstyrelsen Dalarna har tidigare överlämnat handlingarna till Ljusdals 

kommun för att ge möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som 

behöver göras. Ansökan anses nu vara komplett av Länsstyrelsen Dalarna 

och Ljusdals kommun ska nu besluta om att tillstyrka eller inte tillstyrka 

ansökan i sin helhet. Detta är kommunstyrelsens yttrande till Miljö-

prövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarna, gällande vindkraftsprojektet 

Skarpen. 

 

Projektområdet är beläget cirka en och en halv kilometer öster om byn 

Tevansjö.  Närmaste sammanhållna bebyggelse är småorterna Ramsjö, 

Holmsveden och Viken, cirka tio kilometer norr om projektområdet, Kårböle 

cirka 13 kilometer sydväst om projektområdet samt Hennan och Välje cirka 

15 kilometer nordöst om projektområdet. De fastigheter som kommer att 

beröras av verksamheten är Gräningsvallen 1:4, Huskasnäs 6:1, Huskasnäs 

7:3, Huskasnäs 3:1, Huskasnäs 8:2, Huskasnäs 4:2,  Huskasnäs 5:1 och Gåda 

1:3. Projektområdet berörs inte av några detaljplaner eller övriga områdes-

bestämmelser. Cirka 40 procent av projektområdet ligger inom utpekat 

område för vindkraft i Ljusdals kommuns vindbruksplan. OX2 avser genom-

föra ett flertal skyddsåtgärder för att minska påverkan på våtmarker och 
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andra naturvärdesmiljöer. Konsekvenserna på naturmiljön bedöms som liten 

till måttlig. 

 

Vindkraftsanläggningen kommer påverka omgivningen visuellt. Den ansökta  

verksamheten är av en sådan omfattning och vindkraftverken av sådan 

storlek att anläggningen kommer att vara synlig från flera platser i land-

skapet och på stora avstånd. En synbarhetsanalys har genomförts, av vilken 

framgår att i Skarpen och omgivande landskap begränsas vindkraftsanlägg-

ningens synlighet kraftigt av den kuperade terrängen och täta vegetationen, 

vilket påvisas av synbarhetsanalysen. Med undantag för Gräsbergets 

naturreservat kommer vindkraftverken inte att vara särskilt framträdande 

från omgivande skyddade naturliga kulturmiljöer. Med hänsyn till den 

ansökta verksamhetens omfattning och storlek är de platser varifrån verken 

kommer att vara väl synliga och påverka boendemiljöer relativt få. Samman-

taget görs bedömningen att förändringen av landskapsbilden till följd av den 

ansökta verksamheten är liten till måttlig. Landskapsbilden kommer fram-

förallt förändras för det rörliga friluftslivet och för utblickar på lite längre 

avstånd mot vindkraftsanläggningen. 

 

Under anläggnings-, bygg- och återställningsfasen föreslår OX2 

begränsningsvärden som motsvarar de ljudnivåer som framgår av 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser. Under drift 

föreslås ett begränsningsvärde som innebär att ljud från vindkraftverken inte 

får överskrida ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) utomhus vid bostäder. 

 

Projektområdet består till största delen av skog i vilken det pågår ett aktivt 

skogsbruk. Skogsbruket har skapat ett lapptäcke av både tall- och granskog i 

olika åldrar. I projektområdet finns det både större och mindre myrmarker. 

Det finns även bäckar, mindre sjöar och sumpskog i området. 

 

Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 

som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132 ”Ljusdals 

kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 

vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 

aktualiserats i kommunens översiktsplan.” 

 

Kommunstyrelsen föreslog 8 oktober 2022, § 143 att kommunfullmäktige 

skulle besluta att tillstyrka ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   

 

Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 100 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för att de nyvalda politikerna i kommunfull-

mäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och ta beslut.  
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Kommunstyrelsen beslutade 13 oktober 2022, § 180 att ge kommunchefen i 

uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, på att kommunerna måste 

hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion om bygdemedel, är 

tillämpligt i ärendet om vindkraft Skarpen.    

 

Kommunjuristen har på kommunchefens begäran utrett frågan och hon 

skriver i sin slutsats att det är hennes bedömning att OX2:s erbjudande om 

bygdemedel och övriga medel för investeringar inte är att anse som en muta 

och att därmed ett eventuellt beslut om kommunens tillstyrkande av 

vindkraftsetablering av OX2 inte är att beakta som fattat efter otillåten 

påverkan. 

 

Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 148 att ansökan avslås i enlighet 

med miljöbalken 16 kap 4 §. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 148 

Kommunjuristens yttrande 20 oktober 2022 

Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 180 

Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 100 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 144 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 104 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 augusti 2022 

Begäran om tillstyrkansbesked 3 februari 2022 

Bilagor 

Skrivelser från föreningar 

Yrkanden 

Lena Svahn (-), Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V) och Jonas Rask 

Samuelsson (C): Ansökan tillstyrks.  

 

Jonny Mill (LB), Pernilla Färlin (M), Henrik Estander (L) och Lars G 

Eriksson (SD): Ansökan avstyrks i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller Lena Svahns m fl yrkande att tillstyrka ansökan. 

 

Omröstning begärs. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Lena Svahns m fl yrkande att tillstyrka ansökan, Nej-röst för 

Jonny Mills m fl yrkande att avstyrka ansökan. 

Omröstningsresultat 

Med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Lena 

Svahns m fl yrkande att tillstyrka ansökan. 

 

Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-), 

Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V) och Jonas Rask Samuelsson (C) 

röstar Ja. 

 

Jonny Mill (LB), Lars G Eriksson (SD), Henrik Estander (L) och Pernilla 

Färlin (M) röstar Nej. 

Reservationer 

Jonny Mill (LB), Lars G Eriksson (SD), Henrik Estander (L) och Pernilla 

Färlin (M) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 202 Dnr 00324/2022  

Handlingsprogram 2022-2027 enligt lagen om skydd 
mot olyckor 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor 2022-2027 

 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Dokumentet utgör handlingsprogram enligt 3 kap. 3§ Lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor (LSO) och räddningstjänst enligt 3 kap 8§ LSO. 

 

Handlingsprogrammet omfattar Ljusdals kommun och dess geografiska 

område. Riskanalysen som ligger till grund för handlingsprogrammet är 

gemensamt framtaget av räddningstjänsterna i Hälsingland och omfattar 

samtliga kommuner. 

 

Handlingsprogrammet ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 

2003:778) antas av kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod. 

 

Handlingsprogrammet gäller perioden 2022-2027.   

 

Samhällsservicenämnden föreslår 18 oktober 2022, § 148 att 

handlingsprogrammet antas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 18 oktober 2022, § 148 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 oktober 2022 

Handlingsprogram  5 oktober 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsservicenämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.      
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§ 203 Dnr 00309/2019  

Utredning av och eventuell försäljning av härbre på 
fastigheten Öje 10:26 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Kommunen avyttrar härbret på fastigheten Öje 10:26. 

 

2. Kommunchefen får i uppdrag att, i enlighet med Ljusdalsbygdens 

 museums yttrande, erbjuda härbret till närmaste granne för inflyttning på 

 gården. I det fall de tackar nej till härbret erbjuds Järvsö Hembygds-

 förening byggnaden för egen användning eller förmedling till lämplig 

 mottagare. 

 

3. Om inget av ovanstående blir aktuellt så säljs härbret på anbud för 

 bortforsling.        

 

4. Om inga anbud lämnas inom sex månader ska härbret rivas.      

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om härbret på fastigheten Öje 10:26 har tidigare varit uppe och 

återremitterades då med ett önskemål om att få ett remissyttrande från 

Ljusdalsbygdens museum.  

 

Härbret är i behov av renovering och bör i sitt nuvarande skick inte vara kvar 

på allmän plats då risk finns att någon kan göra sig illa om de vistas vid 

byggnaden.  

 

Tidigare förslag var att antingen renovera eller sälja härbret men efter 

remissyttrande från Ljusdalsbygdens museum ändras förslaget till att i första 

hand erbjuda härbret gratis till närliggande gård alternativt Järvsö 

Hembygdsförening för omhändertagande av byggnaden.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 143 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 oktober 2022 

Bilder på härbret 8 oktober 2022 

Utlåtande från Ljusdalsbygdens museum 6 oktober 2022 
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Yrkanden 

Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 204 Dnr 00251/2022  

Välfärdsstrategi 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Välfärdsstrategin antas som underlag för den samverkan Ljusdals  

  kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd. 

 

2.  Välfärdsstrategin ersätter därmed tidigare överenskommelser rörande 

 länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd (de s.k. gemensamma 

 utgångspunkterna).  

 

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige 

beslutar enligt ovan att  

 

1. Beslutad strategi ska integreras i kommunens målarbete.          

Sammanfattning av ärendet 

År 2020 gav Nätverk Välfärd sin tjänstemannaorganisation Länsledning 

Välfärd i uppdrag att arbeta fram en välfärdsstrategi som ska ersätta de så 

kallade Gemensamma utgångspunkterna - som är de övergripande 

överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 

kommuner inom välfärdsområdet. I slutet av juni 2022 inkom det 

gemensamt framtagna tjänstemannaförslaget till välfärdsstrategi för 

behandling i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg Nätverk. 

 

Välfärdsstrategin är avsedd att stödja samverkan på länsnivå. Den är inte 

avsedd att ersätta lokala styrdokument.  

 

Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete 

inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska vara ett 

stöd för gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom välfärds-

området. Den ska också stödja Nätverk Välfärd i riktning mot att fastställa 

gemensamma mål inom prioriterade områden. 

 

Baserat på Välfärdsstrategin kommer Länsledning Välfärd ta fram årliga 

handlingsplaner för konkreta åtgärder i samverkansarbetet. 
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Nätverk Välfärd önskar att samtliga länets kommuner samt Region 

Gävleborg ska besluta om detta. 

 

Ljusdals kommun som utgör en del av Nätverk Välfärd har varit delaktig i 

arbetet med att arbeta fram strategin och det slutgiltiga förslaget har skickats 

till berörda nämnder för yttrande. Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden 

samt Arbetsmarknads-och socialnämnden föreslår att Ljusdals kommun ska 

anta välfärdsstrategin och förvaltningscheferna inom berörda förvaltningar 

anser att strategin med fördel kan integreras med kommunens pågående 

målarbete.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 145 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 oktober 2022 

Remissyttrande från omsorgsnämnden 29 september 2022 

Remissyttrande från utbildningsnämnden 29 september 2022 

Remissyttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2022 

Region Gävleborgs skrivelse 8 augusti 2022 

Välfärdsstrategi slutversion 8 augusti 2022 

Presentation Välfärdsstrategi Nätverk Välfärd 8 augusti 2022 

Presentation Välfärdsstrategi, förslag fortsatt process 8 augusti 2022 

Yrkanden 

Lena Svahn (-), Irene Jonsson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till 

arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

ESHU 
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§ 205 Dnr 00111/2022  

Önskemål från AB Ljusdalshem om att få köpa delar av 
fastigheten Öje 28:1 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Aktuellt markområde säljs inte till AB Ljusdalshem i dagsläget.          

Sammanfattning av ärendet 

AB Ljusdalshem har kommit in med en förfrågan om att få köpa del av 

fastigheten Öje 28:1 för framtida bostadsbebyggelse.  

 

Det efterfrågade området är den jordbruksmark som ligger mellan trygghets-

boendet vid Stenevägen i norr och idrottsområdet med padelhall i söder. 

Väster om området ligger järnvägen. Marken är i dag inte planlagd och 

heller inte utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Järvsö som möjligt 

bostadsområde. I dag brukas jordbruksmarken av en arrendator. 

 

Eftersom markområdet ligger centrumnära i Järvsö anser samhällsservice-

förvaltningen att det finns anledning att utreda om det är möjligt och önsk-

värt att planlägga delar av området för bostäder, detta bör göras innan beslut 

tas om eventuell försäljning av hela eller delar av området. En översyn av 

kommunens översiktsplaner pågår, i det arbetet kommer områdets förutsätt-

ningar att ses över.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 13 oktober 2022 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S) och Solange Nordh (C): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, AB Ljusdalshem 
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§ 206 Dnr 00036/2022  

Delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningar nummer 40-45 

 

Samtliga delegationsbeslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens 

sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 november 2022 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 207 Dnr 00155/2022  

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
kvartal 2 2022 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt redovisning över ej 

verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen kvartal två 2022.            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 3 november 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 27 september 2022, § 158 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse 7 juni 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 208 Dnr 00037/2022  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom - 
uppsiktsplikt 2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka 

beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 

information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få 

denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll.  De 

protokoll som är aktuella är: 

 

 Omsorgsnämnden 19 oktober 

 Utbildningsnämnden 20 oktober  

 Samhällsservicenämnden 18 oktober   

 Arbetsmarknads- och socialnämnden 25 oktober  

 Styrelsemöte 28 september och extra bolagsstämma 10 september 

AB Ljusdalshem och Ljusdals servicehus 

 Ljusdal Energi AB 7 oktober 

 Samordningsförbund Gävleborg 14 oktober    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 3 november 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 209 Dnr 00325/2022  

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillika personalutskott efter Harald Noréus (L) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Maud Jonsson (L) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

 tillika personalutskott. 

 

2.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Harald Noréus har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott. 

 

Fyllnadsval ska därför göras.  

Yrkanden 

Maud Jonsson (L): Maud Jonsson (L) väljs till ny ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KSAU 

Förtroendemannaregister 
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§ 210 Dnr 00031/2022  

Uppsiktsplikt- utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelson, förvaltningschef Carina 

Bryngelsson, ledningsstrateg Anna Hedin, kvalitetsstrateg Anna Wikstrand 

och lokalplanerare Evelina Envall informerar om: 

 

Måluppfyllelse utifrån Kolada 

Skolstruktur 

Färila skola 

 

Kunskapsresultat- sammanfattning Ljusdals kommunala skolor 

 Elevernas kunskapsresultat är fortsatt mycket låga. Främst brister det 

inom kärnämnena matematik, engelska, idrott och hälsa samt i 

svenska som andraspråk. 

 Väldigt få elever uppnår högre kunskapsresultat (A-B) i något ämne. 

Vidare skiljer sig kunskapsresultaten åt mellan pojkar och flickor, då 

färre pojkar än flickor når målen i alla ämnen. 

 Det mönster vi kan se över tid är att årskurs 6-8 har låg målupp-

fyllelse (55-60%) och att eleverna sedan ökar sin måluppfyllelse 

något i årskurs 9. Detta tyder på att för lite resurser prioriteras för att 

stötta eleverna i att nå målen i alla ämnen i mellanstadiet. 

 Elever i lågstadiet når högre måluppfyllelse än elever i mellanstadiet. 

Årkurs 6 sticker ut med lägst andel elever som når målen i alla 

ämnen. 

 

Kunskapsresultat sammanfattning – jämförelser nationell nivå årskurs 9 

 Jämfört med riket har vi låga resultat i engelska, matematik samt 

idrott och hälsa 

 Svenska ligger vi jämförbart med riket 

 Svenska som andra språk ligger vi högre än riket 

 Andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen är låg 

 Ljusdals kommun uppnår inte modellberäknat värde 
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Förvaltning- prioriterade förbättringsområden 

 Utvecklad systematik för analys och uppföljning inom områdena 

trygghet och studiero samt tillgänglig lärmiljö 

 Säkerställda fungerande övergångsprocesser 

 Förbättrad analysförmåga för samtliga funktioner på alla nivåer 

 Säkerställd likvärdighet i systematik och dokumentation 

 

Kränkande behandling inkomna anmälningar perioden augusti- 

oktober 

 257 ärenden 

 20 ej påbörjade 

 75 pågående 

 162 avslutade 

 

Kränkningar sammanfattning 

 Verbala kränkningar och fysiska kränkningar är vanligast 

 87% av utsättarna är pojkar, 60% av utsatta är pojkar 

 En stor mängd kränkningar rör ett fåtal elever 

 Vanliga platser för kränkningar är skolgården följt av korridor, 

kapprum och klassrum 

 92% av inkomna anmälningar är kränkningar 

 

Insatser som gjorts från 2019-2022 

 Digitala verksamhetssystem för att följa elevernas resultat som 

möjliggör data för analyser 

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 Processen styrning och ledning 

 Samverkan för bästa skola- ökad analysförmåga i flera led 

 System för kvalitetsrapporter och förbättringsplaner 

 Resursfördelningsmodell  

 Ekonomiprocesser 

 Resursplanering 

 Hantera budgetminskningar för att minimera inverkan på 

undervisningens kvalitet 

 Hantera omställningar pga  pandemi för att minimera inverkan på 

undervisningens kvalitet 
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Lokalbehovsinventering 

Uppdrag att inventera alla enheters lokalbehov. Inventeringen genomförs 

fysiskt på plats på varje enhet tillsammans med rektor och personal för att 

sammanställa varje enskild enhets behov. 

 

Konstaterade behov 

 

Underhållsåtgärder 20 

Utomhusmiljö 15 

Nya inventarier 14 

Inomhusklimat 12 

Funktionell undervisningsmiljö 12 

Akustikåtgärder 11 

Trygghet och säkerhet 8 

Tillgänglighet 7 

 

Det har konstaterats att det finns flera processer som behöver tydliggöras för 

att stödja långsiktigt hållbara lösningar. Exempel på rutiner som behöver ses 

över: 

 

- Ansvarsfördelning fastighetsägare, fastighetsförvaltare och 

utbildningsförvaltning 

- Gränsdragningslista 

- Underhållsplan 

- Vaktmästare funktion 

- Rutiner vid felanmälan 

- Rutiner egenkontroll och besiktningar 

 

Nuläge  

 

Skolbestånd 

Ljusdals kommuns skolbestånd består av byggnader uppförda från tidigt 

1900-tal till nutid. Den största delen av byggnadsbeståndet är uppfört under 

perioden 1940 till 1970. Några få moderna tillägg finns. Ljusdals kommuns 

förskolebestånd består till största delen av byggnader uppförda under 

perioden 1970-1995, äldre och yngre tillägg finns också. Majoriteten av 

förskolorna är utformade med villakaraktär eftersom de är uppförda under 

den period då förskolan skulle vara hemlik och varje avdelning är utrustad 

med eget kök i villastandard. Vanligt är att avdelningarna är placerade i 

separata byggnadskroppar.  
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Målbild funktionsprogram 

Alla elever i Ljusdals kommuns skolor ska ges likvärdiga förutsättningar för 

utbildning. Lokalernas utformning ska signalera och främja studier och 

trygghet. Lokalerna ska anpassas till gällande styrdokument. Rådande 

forskningsrön inom utbildningsrelaterade områden ska tas i beaktande och 

implementeras i möjligaste mån.  

 

Skolans lokaler ska ges en flexibel utformning så att de kan nyttjas effektivt 

och användas till pedagogisk verksamhet under hela skoldagen. Lokalerna 

ska även kunna användas på kvällar och helger till relaterade verksamheter. 

Långsiktighet i planeringen och styrka att stå emot trender krävs för att 

kunna möta behovet av trygghet, studiero och tillgänglighet.  

 

Färila skola 

Riskbedömning utifrån lokalbehovsinventering identifierar ett flertal risker 

som inte kan lösas inom befintliga lokaler. Majoriteten av riskerna behöver 

åtgärdas snarast. 

- Flera klassrum är genomgångsrum 

- Flera klassrum har dålig auditiv miljö 

- Brist på grupprum 

- Trånga korridorer innebär otrygg elevmiljö 

- Tillräcklig yta för personalarbetsplatser samt pausutrymmen saknas 

- Utrymningsvägar och brandsäkerhet 

 

Förvaltningen gör bedömningen att ersättningslokaler behöver tillskapas så 

snart som möjligt. Dock är det viktigt att ersättningslokaler, tillsammans med 

friställda lokaler, anpassas på ett för verksamheten optimalt sätt så att de 

minimerar identifierade risker. 

 

Utbildningsförvaltningen föreslår därför att förstudiearbetet inleds med att, 

tillsammans med externt projektstöd, identifiera förslag på bästa lösning 

utifrån verksamhetens behov och förutsättningar och samtidigt tar hänsyn till 

kommande ombyggnation. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 211 Dnr 00186/2021  

Stenegård 2021-2025, redovisning fyra av tio 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Kommunstyrelsen har tagit del av redovisning fyra av tio inom 

 verksamhetsperioden 2021-2025.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Charlotta Netsman presenterar redovisning fyra av tio 

inom verksamhetsperioden 2021-2025. 

 

Hur kan Ljusdals kommun driva Stenegård på ett sätt som skapar 

samhällsnytta och utveckling inom besöksnäring och kultur? 

 

Det var uppdraget som inledde den utvecklingsfas som pågått sedan 2013. 

Tio säsonger har genomförts och platsen Stenegård fortsätter utvecklas 

stabilt och bidrar till en hållbar utveckling i Ljusdals kommun i ett 

tvärpolitiskt gränssnitt mellan näringsliv, kultur och regional utveckling. Av 

32 företag som är verksamma på gården är mer än två tredjedelar verksamma 

på platsen året runt, en tredjedel har huvudsäsong under maj-september och 

sedan öppet vid event och gemensamma satsningar som höstlov, julmarknad, 

påsk. Alla lokaler är uthyrda och när någon lämnar fylls lokalen numera 

snabbt med nya aktörer. Skillnaden mot 2013 är slående då många lokaler 

var tomma och det var svårt att attrahera hyresgäster till gården. Företagen 

finns numera inom Kultur & Media, Besöksnäring och Hälsa. 

 

I en rapport från 2013 pekas på utmaningar och möjligheter inför den 

utvecklingsprocess som inleddes på Stenegård. Titeln på rapporten som 

beställdes av Region Gävleborg och utfördes av Johanna Skantze är 

”Stenegård: kulturcentrum, marknadsplats, besöksmål – ett nav i den 

kulturella och kreativa sektorn i Ljusdals kommun”.  

 

Med tio års perspektiv är cirkeln nu sluten. Utvecklingsprocessen har gått i 

mål vad gäller organisation, verksamhet och vad som återstår är förädling av 

erbjudande samt att öka intäkterna från verksamheten. I förslaget till 

nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella 

och kreativa branscher som lämnades i ett betänkande till regeringen i 

augusti 2022 Kreativa Sverige! (SOU 2022:44) föreslås som målsättning i 
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kap 7.6 bland annat i stort sett den typ av utveckling som genomförts på 

Stengård: 

 

a) Nationella myndigheter stödjer framtagande av lokala och regionala 

strategier för att främja kulturella och kreativa företag ur ett 

platsperspektiv, som även tar vara på företagens betydelse för platsen, 

genom kunskapsstöd och utvecklingsmedel. 

 

b) Kulturella och kreativa branscher integreras i den bredare regionala 

och lokala samhällsplaneringen, i syfte att främja hållbar utveckling 

i företagen och att bidra till attraktiva platser för besökare, 

boende, företag och investeringar. 

 

c) Fysiska platser som kreativa hubbar och liknande samlokalisering 

för kulturella och kreativa företag tillskapas och omskapas; platser 

där det finns lokaler med låga hyror för företagen och som kan 

omformas flexibelt efter företagens olika behov. Samverkan kring 

lokaler, för att samtidigt stärka platsen och kulturella och kreativa 

verksamheter, uppmuntras mellan näringsliv, fastighetsägare, civilsamhällets 

föreningar och offentliga aktörer. 

 

d) Statliga aktörer stärker det lokala och regionala perspektivet i 

fråga om talangutveckling, bland annat via skolor och institutioner, 

för ett fortsatt flöde av kulturella och kreativa yrkeskompetenser 

som långsiktigt kan stärka företagandet i kulturella och kreativa branscher ur 

nationellt perspektiv och bidra till platsens utveckling.  

 

Vidare finns en bilaga med förslag på insatser inom de strategiska 

prioriteringarna där följande punkter anges som förslag till den strategiska 

prioriteringen 7.6: 

 

• Utgå från kulturföretag som drivande för platser och forma insatser. 

Involvera lokala boende och civilsamhället. Utveckla och använd 

kulturmiljöer. Ta vara på goda exempel och kunskapsdela. Stöd offentliga 

mötesplatser som uppstår ”spontant”. 

 

• Creative spaces/hubs och lokaler som utvecklar platsen. Ge konkret 

finansiellt stöd till utveckling av dessa. Ta fram strategier och ge medel 

till som kan anpassa äldre byggnader till nya funktioner. Gör det 

billigare/förmånligt att hyra lokal om man driver kulturföretag. 

 

• Fler utbildningar och institutioner spridda, särskilt norrut, för bättre 

lokal kulturmarknad. 
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• Kulturturism: 

–  Statliga aktörer utökar insatser under den nationella 

 besöksnäringsstrategin med särskilda satsningar på utveckling av företag 

 inom lokal kulturturism, i enlighet med skrivningarna om kulturturism i 

 den statliga utredningen Ett land att besöka (SOU 2017:95). Exempelvis 

 underlätta för lokala företag inom hantverk med mera som tar 

 emot besökare, lyft mot presumtiva besökare kvalitativa konstbiennaler 

 och musikfestivaler. 

– Utveckla statistiken för kulturrelaterad turism. 

 

Enheten Stenegård ligger inom kommunstyrelseförvaltningen och enheten 

för hållbar och strategisk utveckling (ESHU). Enheten har en strategisk 

funktion genom den verksamhet som byggts upp mellan offentliga aktörer, 

privata företag och civilsamhället, helt i linje med Agenda 2030 och 

förslaget till nationell strategi Kreativa Sverige. 

 

Ett omfattande utvecklingsarbete har även skett genom flera projekt vars 

budgetar uppgått till mer än 10 miljoner kronor, som letts och omsatts i 

verksamhet och samarbeten via enheten Stenegård: 

• Samverkansbryggan hälsingegårdar (2016-2019) 

• Gårdsgöra (2016)  

• Skapande Trädgård 2017-2021) 

• Svedbovallen (2018-2021) 

 

Efter en utredningsfas (2013-2015), en etableringsfas (2016-2020) och en 

påbörjad utvecklingsfas (2021-2025) bidrar enheten Stengård direkt till 

Ljusdals kommuns prioriterade mål och uppdragen att öka invånarantalet 

och skapa ett blomstrande företagsklimat. Enheten Stenegård drivs utifrån 

rekommenderade nationella riktlinjer och bidrar också med sin verksamhet 

och funktion till Global Sustainable Tourism Counsil(GSTC)- certifieringen 

av Järvsö 2021 som innebar att Järvsö blev den första ort som 

hållbarhetscertifierades i Sverige. 

 

Enheten Stenegård bildades 2014 då nuvarande organisation och samverkan 

på gården etablerades och en principmodell för drift av Stenegård infördes. 

Enheten har sedan hanterat en expanderande verksamhet som hela tiden 

syftat till att öka attraktionskraft, intäkter och samhällsnytta. Först efter 

beslut 2020 om innevarande utvecklingsperiod (2021-2025) ökades 

budgetramen och organisationen anpassades delvis till den etablerade 

verksamhetens nya behov. Den återstående delen skulle täckas av ökande 

intäkter den kommande utvecklingsperioden. Det innebar i praktiken att ett 

underskott på 585 000 kronor skulle arbetas upp under perioden 2021-2025. 
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På grund av Coronapandemin har det arbetet tappat två år men redan 2022 

ser vi att intäktstappet återställts. Under 2022 har nya satsningar genomförts 

för att höja enhetens intäkter; frivillig entré, Stenegårdskollektionen som 

kommer att lanseras i slutet av året, översyn av eventhyror och begränsade 

öppettider. För 2023 planeras en ny satsning på dagliga guidningar för att 

öka intäkter, attraktionskraft och kunskap om vår gemensamma 

kulturhistoria samt hållbarhet.  

 

2022 infördes nya ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun som gör det 

nödvändigt att justera tidigare beslut och tidsram för finansieringen av 

enheten Stenegård. På ett genomgripande sätt förändras förutsättningarna för 

enheten att följa tidigare inriktningsbeslut, uppdrag och verksamhet. 

 

Enligt den konsekvensanalys som genomförts står det klart att nuvarande 

verksamhet inte kan fortsätta utan befintligt kompetenskapital och de 

funktioner som finns inom enheten. Riskerna med en underminering och 

kollaps av enheten, en ”korthus-effekt” är överhängande om någon del 

försvinner.  

 

En annan utpekad risk vid besparingskrav på underskottet är en återgång till 

den bristande arbetsmiljön som åtgärdades med omorganiseringen 2021. 

Verksamheten är redan hårt effektiviserad, där varje tjänst fyller flera 

funktioner och finns utifrån för verksamheten successivt identifierade behov. 

Den ökade attraktionskraft som lett till fler besökare, fler event, fler företag 

och arrangörer på gården har även inneburit mer jobb för enheten Stenegård. 

Genom långsiktigt perspektiv, kreativa processer, bred samverkan mellan 

privata, offentliga aktörer och civilsamhället har det etablerats en robust och 

dynamisk organisering kring platsen Stenegård som prövades inte minst 

under pandemiåren. Skall denna organisering omprövas krävs nya politiska 

beslut om uppdrag och mål för verksamheten. För att utvecklingen som 

enheten Stenegård skapat förutsättningar för på platsen Stenegård ska kunna 

fortsätta samt nuvarande verksamhet och funktioner upprätthållas kommer 

fokus under 2023 vara att öka intäkterna i en högre takt än tidigare planerats. 

 

Enheten Stenegård är inne i en expansiv, stabil och produktiv fas. De olika 

funktionerna samspelar, skapar mervärden och ligger i fas med mål och 

uppdrag. Utveckling av nya produkter och tjänster sker inom enheten för att 

kunna lanseras till säsongen 2023. Bokningsläget är redan oerhört gott inför 

2023. Förutsättningarna är goda för att intäktsmålen ska kunna uppfyllas och 

de kommer följas upp och hanteras i linje med ekonomistyrningsreglerna. 
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Exempel på åtgärder som ska genomföras 2023-2025 för att skapa ökade 

intäkter: 

 

- Utöka kommunikation och kampanjer med frivillig entré 

 

- Omorganisera i Barnens Stenegård så den personalen även kan 

genomföra olika temaguidningar och pedagogiska upplevelser på 

gården på fasta tider 

 Stenegård 

 Hälsingland 

 Hälsingegårdar 

 Köksträdgården 

 Örtagårdsvandring 

 Hållbarhet 

 

- Erbjuda guidning till bussgrupper 

 

- Lansering av Stenegårdskollektionen – uppföljning av försäljning 

under 2023 

 

- Utredning av möjligheten att införa parkeringsavgifter – 

konsekvensanalys + kalkyl 

 

- Undersöka möjligheterna med sponsorpaket. 

 

Utvecklingen på Stenegård har sedan 1901 när Julius Brun som grundade 

Stenegård gick ur tiden, kännetecknats av en slags Fågel Fenix-cykler där 

verksamheter går under med ett eller några decenniers mellanrum. Konse-

kvenserna av de förändrade förutsättningarna för enheten Stenegård på grund 

av införandet av de nya ekonomistyrningsreglerna skulle kunna bli en 

oönskad upprepning av det mönstret. Som i alla komplexa verksamheter är 

det svårt att överblicka konsekvenserna för de verksamheter som drabbas 

indirekt, företagen på gården, eventarrangörer, besökare och besöksnäringen 

i Ljusdals kommun. Förslaget är därför att fortsätta genomföra insatser på 

intäktssidan inom alla enhetens funktioner. 

 

På kommunstyrelsens sammanträde 26 november 2020 fattades beslut om 

uppdrag till enheten Stenegård den kommande femårsperioden 2021-2025 

(Dnr 297/2020). Enligt samma beslut ska enheten redovisa till kommun-

styrelsen två gånger om året under innevarande period.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 3 juni 2021 fattades beslut om  
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att bifalla förslaget till redovisningsmall för kommande 5-års period vilket 

innebär att den ekonomiska rapporteringen är i fokus vid höstens 

rapporteringstillfälle och verksamheten på vårens. 

 

Beslut fattades även om att fastställa lägstanivån på förväntad ökning av 

självfinansiering vid fjärde redovisningstillfället hösten 2022. Fram till dess 

rapporterar vi utifrån periodiserad tillsvidaremodell för intäktsökning. 

 

För att följa de nya ekonomistyrningsreglerna justeras tidsplanen för 

intäktsökningen med målsättning att uppnås 2023. 

 

Enheten Stenegård som organisatoriskt ligger under Enheten för strategisk 

och hållbar utveckling rapporterar även uppdrag och projekt i Stratsys och 

har lämnat den andra tertialrapporten per sista augusti.  

 

Uppföljning verksamhet 

 

- Under 2022 genomförs minst 169 aktiviteter på Stenegård som 

samordnas av enhetens Eventsamordnare, kommuniceras ut i 

Stenegårds kanaler av enhetens kommunikationssamordnare och 

förbereddes med möblering, el, scen, staket mm av enhetens 

trädgårdsvaktmästeri. Intäkterna för eventhyra ligger över årsbudget  

2022 och kommer att öka ännu mer under 2023 utifrån boknings-

läget. Det är ett brett utbud av allt från traditionella event med 

masspublik som arrangeras av föreningslivet i kommunen som 

Midsommarfirande, den lokala matfesten Moläta och Julmarknaden 

(som flera år i rad utsetts till en av Sveriges bästa i Expressen) till 

stora sommarkonserter med nationella artister som Tomas Andersson 

Wij & Mauro Scocco och Bröderna Norén. Sommaren 2022 

framfördes teaterföreställningen Legenden om Ingrid och Fredrik av 

Kulturföreningen Scensation till utsålda hus. Kulturkollektivet Upp 

på Botten, Studieförbundet Bilda och Kulturskolan är andra aktörer 

som regelbundet arrangerar kulturworkshops och föreställningar på 

platsen. Enheten Stenegård är själv arrangör till bland annat 

Mickelsmässmarknaden och Lyskvällen men är involverad i olika 

grad i alla event som sker på Stenegård.  

 

- 29 000 kr i intäkter från pilot med Frivillig entré  

 

- Den stora mängden event bidrar till en enorm kommunikation, 

interaktion och spridning av positiva budskap från Ljusdals kommun. 

Tillsammans med annonskampanjer, redaktionella artiklar och 

reportage som handlar om eller speglar verksamheter på platsen har 
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enheten Stenegård utvecklats till en strategiskt viktig aktör som 

skapar ett attraktivt nationellt skyltfönster för Ljusdals kommun.   

 

- 38 personer är sysselsatta genom enheten Stenegård 2022. 3 personer 

som säsongsarbetare i trädgårdsvaktmästeriet har tagit ett steg in på 

arbetsmarknaden och 4 arbetstränare har fått handledning. 18 

ungdomar har fått sina första feriejobb och 2 studenter från 

trädgårdsutbildningar har fått praktikplatser. 

 

- Rådet för funktionshinderfrågor (RÅFF) har tillgänglighetstestade 

anläggningen 10/10 2022 och har lämnat många konkreta 

förbättringsåtgärder som enheten kommer att genomföra under 2023 

eller lyfta vidare till Ljusdals hem som förvaltar fastigheterna. 

 

- Stenegårds uppdrag rapporteras i tertialrapporterna från Stratsys och 

ligger i fas. Uppdragen är planerade utifrån de resurser och den 

tidsplan kommunstyrelsen fattade beslut om 2020. Förändras 

enhetens förutsättningar påverkas möjligheten till måluppfyllelse 

inom samtliga uppdrag. 

 

Uppföljning ekonomi 

Säsongen 2022 har varit stabil med en tydlig återhämtning av intäkter. 

Återstår att se vid årsskiftet om man kommer upp till 2019 års nivåer vilket 

varit första målet efter tappet under Coronaåren. Slår man ut intäkterna fram 

till september i år på helårsanställda drar varje tjänst på Stenegård in nästan 

100 000 kr var. Intäkterna från Event och Trädgård ligger på plus i år. 

Trädgård drar in dubbelt så mycket som förra året. 

 

Eftersom i stort sett hela budgeten går till personalkostnader är ökade 

intäkter enda vägen till en budget i balans om man vill bevara enhetens 

verksamhetsområden aktiva.  

 

Inom själva enheten Stenegård finns följande funktioner: Hållbarhet & 

Världsarvscentrum (2 personer), Trädgårdsvaktmästeri (3 personer), Event & 

Kommunikation (1), Verksamhetsledning (1). 

 

Svedbovallen 

Verksamheten på Svedbovallen ligger inom av Enheten Stenegårds 

ansvarsområde. Verksamheten har inte varit igång under 2022 på grund av 

att ingen arrendator kunnat knytas till platsen. Omtag har skett och dialog 

med nya aktörer pågår. Allt tyder på att verksamheten kommer öppnas igen 

2023. Möjligheten att hålla Svedbovallen öppen som besöksmål är i dags-

läget helt sammanflätade med flera av enheten Stenegårds funktioner.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

kommunstyrelsen har tagit del av redovisning fyra av tio. Ordföranden finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 190 Dnr 00001/2022  


Information från kommunchefen 2022 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


 Östernäs  - Ingen ny information 


 


 Hälsingeråd – Gemensam lön har trätt ikraft från och med 1 oktober, 


kommunens lönehandläggare är nu anställda av Bollnäs kommun. 


Från 2023 nytt gemensamt HR system. Gemensam IT-drift från 2026 


- transformationsledare ska rekryteras 


 


Hälsingerådet har beslutat om skrivelse till SJ angående inställda 


morgontåg. SJ har svarat att från och med 12 december går de inställda 


morgontågen igen. 


 


 Ukraina – 66 stycken flyktingar kan tas emot i vår regi- vi har fått 


nio. Ett tjugotal bor i eget boende. 


 


 Rekrytering – förhoppningsvis finns en näringslivs- och 


exploateringschef på plats 1 januari 2023. 


 


 Civilförsvar – ett nytt regionalt råd för krisberedskap planeras av 


Länsstyrelsen Gävleborg. Vi har i Ljusdal redan ett lokalt 


krishanteringsråd.  


 


Jonny Mill (LB) ställer frågor om fiskodlingen på Bränta. Kommunchefen 


återkommer med information vid nästa sammanträde.  


Beslutsunderlag 


Kommunchefens tjänsteskrivelse 3 november 2022 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


6(54) 


Datum 


2022-11-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 191 Dnr 00272/2022  


Finanspolicy 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Finanspolicy för Ljusdals kommun antas  


 


2.  Finanspolicyn ersätter nuvarande policy, senast reviderad av 


 kommunfullmäktige 17 december 2007.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella 


medel som kommunen förfogar över i enlighet med kommunallagens 11 


kapitel om ekonomisk förvaltning: 


 


§ 2 Kommunerna och landstingen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt 


att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 


 


§ 3  Fullmäktige ska meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. 


 


§ 4  Fullmäktige ska utöver vad som följer av § 3  besluta om riktlinjer för 


förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser.  


 


Syfte 


Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom 


Ljusdals kommun ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditets-


förvaltning, skuldförvaltning och kapitalförvaltning. 


 


Mål och organisering beskrivs liksom hantering och begräsning av 


finansiella risker samt rapportering och uppföljning av finansverksamheten.  


 


Policyn ska vara vägledande för en lagenlig, transparent, säker, effektiv och 


ansvarsfull hantering av finansverksamheten utan spekulativa inslag.  
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Mål 


De övergripande målsättningarna för finansverksamheten är att medverka till 


god ekonomisk hushållning och god medelsförvaltning genom att: 


• tillgodose behov av kapital och säkerställa betalningsförmågan på kort 


 och lång sikt.  


• genom en effektiv tillgångs- och skuldförvaltning optimera finansiella 


 resultat inom givna riskbegränsningar.  


• verka för en effektiv kapitalanskaffning och kapitalanvändning genom att 


 inom kommunkoncernen utnyttja stordriftsfördelar.  


• Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll. 


 


Omfattning 


Denna policy gäller för Ljusdals kommun.  


De kommunala bolagen inom kommunkoncernen ska fastställa en 


finanspolicy som i tillämpliga delar baseras på denna policy enligt de 


ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive bolag. 


 


Översyn 


Nuvarande finanspolicy antogs 1993 med senaste revideringen gjord 2007.  


En ny finanspolicy har tagits fram i syfte att tydliggöra ansvar och riktlinjer 


och ge bättre vägledning för hur finansieringsverksamheten ska bedrivas.  


Utöver att dokumentet skrivits om i syfte att göra det tydligare och mer 


överskådligt har innehållet anpassat till dagens krav, förutsättningar och 


marknadsförhållanden.  


 


Förslag till ny finanspolicy är framtagen med utgångspunkt i mall 


tillhandhållen av Kommuninvest. Ekonomienheten har gjort justeringar 


utifrån kommunens specifika förutsättningar. 


 


Ändringar som gjorts är tillägg av ansvarsfulla lån (gröna lån och lån för 


social hållbarhet), ansvarsfulla placeringar (etiska riktlinjer) samt 


förtydliganden gällande riskhantering, pensionsmedel, rapportering och 


intern kontroll. 


 


Föreslagna ändringar skapar förutsättningar för att säkerställa en effektiv 


finansiell förvaltning med låga kostnader, god styrning och bättre kontroll av 


finansiella risker och anger tydligare ramar för förvaltningens 


handlingsutrymme vid verkställighet.  


 


Samråd  


Samråd har skett med de kommunala bolagen som ställer sig positiva till 


upprättat förslag.  
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Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 140 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 


Finanspolicy 19 oktober 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 192 Dnr 00273/2022  


Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Total ram för Ljusdals kommuns lån för budgetåret 2023 fastställs till 130 


 miljoner kronor. 


  


2.  Total ram för borgen till de kommunala bolagen för budgetåret 2023 


 fastställs till 1 393 miljoner kronor.  


Sammanfattning av ärendet 


Enligt Ljusdals kommuns Finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta 


beslut om ramar för kommunens lån och borgen för de kommunala bolagens 


lån under kommande budgetår.  


 


Låneram Ljusdals kommun 


I nedanstående tabell framgår nuvarande ram för kommunens lån 2022, 


förslag till nya låneramar 2023 och förändringar inom kommun samt vad de 


avser. 


 


 
Kommun 
mnkr  


Låneram 
2022 


Låneram 
2023 


Förändring Förändringen avser 


Kommun 130 130 0  


 


I dagsläget uppgår kommunens lån till 100 miljoner kronor. En amortering 


gjordes i början av 2022 med 30 miljoner kronor. Eftersom det eventuellt 


kan bli aktuellt med lånefinansiering till investering i Ämbarbo förskola 


kvarstår ramen för 2023 oförändrad. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 141 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 193 Dnr 00275/2022  


Regler för internkontroll 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar  
          


1.  Regler för Intern Kontroll för Ljusdals kommun antas.  


 


2.  Reglerna ersätter nuvarande Reglemente för Intern Kontroll med 


 tillhörande Tillämpningsanvisningar, senast reviderad av 


 kommunfullmäktige 26 oktober 2009.  


Sammanfattning av ärendet 


Ärendet avser uppdaterade regler för intern kontroll inom Ljusdals kommun 


(och dess helägda bolag) som ersätter reglemente för intern kontroll inom 


Ljusdals kommun som kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2009.  


 


Syftet med reglerna är att ange ansvarsfördelning för att säkerställa att 


kommunen som helhet och dess nämnder och bolagsstyrelser har en 


tillräcklig intern kontroll, enligt kommunallagen 6 kap, § 6 och 


aktiebolagslagen 8 kap § 4. 


 


Reglerna är en sammanställning och tydliggörande av regelverket för arbetet 


och ansvaret inom intern kontroll. Den interna kontrollen ska bidra till att 


säkerställa att kommunen genomför sina grunduppdrag och når de mål som 


kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser satt upp. Den interna 


kontrollen ska bidra till 


 


• att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv. 


• att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är 


 tillförlitlig och rättvisande. 


• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera. 


 


Kommunstyrelsen har ansvar för att regler för intern kontroll upprättas, 


efterlevs och revideras vid behov. Kommunfullmäktige antog reglemente för 


intern kontroll inom Ljusdals kommun och dess helägda bolag 26 oktober 


2009. 
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Översyn 


Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat behov av att revidera 


reglementet.  


 


Det primära syftet med att revidera reglementet för intern kontroll är att 


tydliggöra varför kommunen arbetar med en intern kontrollplan samt hur 


inblandade parter ska arbeta med detta. 


 


Den föreslagna revideringen av reglementet omfattar renodlade styrsignaler, 


moderniserat språk och anpassning till nuvarande styrning genom 


exempelvis kommunallagen från 2017.  


 


Tillägg har också gjorts avseende ansvaret för kommunens visselblåsar-


funktion samt systemverktyg för rapportering. 


 


Vidare har internkontrollprocessen kopplats till kommunens ordinarie 


planerings- (budget och verksamhetsplan) och uppföljningsprocesser 


(delårsrapport och årsredovisning). 


 


Samråd  


Samråd har skett med de fackliga organisationerna genom MBL-information 


(utskick) och MBL-förhandling. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 142 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 


Regler för internkontroll 19 oktober 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 194 Dnr 00065/2022  


Månadsuppföljning oktober 2022 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Månadsrapport oktober 2022 godkänns.       


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 


månadsrapport per oktober innehållande budgetuppföljning per oktober med 


helårsprognos 2022 för Ljusdals kommun. 


 


Det bokförda resultatet för kommunen per oktober är 90,1 miljoner kronor. 


Budgetuppföljningen per oktober visar en prognos för helåret 2022 på 56,6 


miljoner kronor. 


 


I enlighet med de nya ekonomistyrningsreglerna för Ljusdals kommun 


inträder med automatik anställnings- och inköpsstopp för omsorgsnämnden 


med anledning av månadsrapport oktober. Detta stopp gäller fram till dess att 


nämnden till kommunstyrelsen redovisat en åtgärdsplan för eliminering av 


underskottet. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 


sammantaget uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god 


ekonomisk hushållning.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 8 november 2022 


Presentation november 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att månadsrapport 


för oktober 2022 godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden för kännedom 
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§ 195 Dnr 00312/2022  


Sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Sammanträdesdagarna 2023 för kommunfullmäktige godkänns. 


 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Sammanträdesdagarna 2023 för kommunstyrelsen godkänns.           


Sammanfattning av ärendet 


Förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 


kommunfullmäktige: 


 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 


KS 12 9 16 4 11 1 17 7 12 
9, 


30 
- 


KF 30 27 - 
3, 


24 
29 19 - 25 30 27 18 


        


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 3 november 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till föreslagna 


sammanträdesdagar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 196 Dnr 00065/2021  


Avsiktsförklaring avseende upphandling och införande 
av digitalt slutarkiv (e-arkiv) för långtidsbevarande i 
samverkan med andra kommuner 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Ljusdals kommun har för avsikt att ansluta sig till E-arkivcentrum i 


 Dalarnas avtalssamverkan och deras modell kring samverkan gällande 


 digitalt slutarkiv (e-arkiv) samt tillsammans genomföra en upphandling 


 av e-arkivsystem under 2023.   


 


2.  Kostnader för 2023 tas ur kommunstyrelseförvaltningens ram.        


Sammanfattning av ärendet 


Hälsingekommunerna har sedan januari 2021 ett gemensamt pågående 


projekt vars uppdrag är att upphandla och införa ett gemensamt e-arkiv 


(digitalt slutarkiv) för hälsingekommunerna. Projektet har hittills haft det 


svårt att få tillgång till de resurser och kompetenser som behövs för att kunna 


”ro projektet i hamn” vilket är samma problem som tidigare initiativ i 


Hälsingland haft under de mer än tio åren man försökt lösa frågan om 


införande av e-arkiv både enskilt och tillsammans med andra. 


I februari 2022 gjorde det nuvarande projektet ett digitalt studiebesök hos E-


arkivcentrum i Dalarna, vilket är dalakommunernas motsvarande samverkan 


kring införande, drift och förvaltning av ett gemensamt e-arkiv. Ganska snart 


återkom E-arkivcentrum med ett erbjudande till hälsingekommunerna om 


möjligheten att ansluta till deras avtalssamverkan och modell kring e-arkiv 


då deras avtal mellan kommunerna och leverantören av e-arkivet skulle 


sägas upp eller förlängas. Efter detta har många möten hållits både med E-


arkivcentrum och mellan hälsingekommunerna om för- och nackdelar med 


att ansluta sig eller inte har diskuterats flitigt. Fem av sex kommuner i 


Hälsingland (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker) är 


positiva till att ingå i denna samverkan (ställningstaganden från 


projektdeltagare, styrgrupp, kommunchef).  
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Det finns många fördelar med att gå in i denna samverkan som exempelvis 


ekonomi, kompetensförsörjning, trygghet med mera. Projektet har 


identifierat följande fördelar: 


 


 Vi kommer snabbt i gång. Startsträckan för inleveranser blir kort. Vi 


kommer kunna påbörja inleveranser så snart systemet är tillgängligt. 


 Det finns en fungerande drift- och förvaltningsorganisation på plats. 


Vi behöver inte bygga upp en egen verksamhet och en IT-


infrastruktur själva. 


 Det finns expertkompetens på plats som vet hur man gör. Vi behöver 


själva inte rekrytera. 


 Vi blir mindre sårbara då vi arbetar tillsammans och kan ha fler 


resurser på plats vilket minskar personberoendet. Vi får mer 


”muskler”. 


 Vi blir inte leverantörsberoende och vi behöver inte förhålla oss till 


leverantörernas tidsplaner och vi kan bedriva parallella 


leveransprojekt samtidigt. 


 Kostnaderna bli lägre då fler är med och delar på ”fakturan”. Vi 


använder våra skattemedel mer effektivt. 


 Det finns regler och riktlinjer på plats för styrning och kontroll. 


 Vi har möjlighet att lära av de som har gjort ”resan” och vi får det 


enklare att bygga upp en egen kompetens. Exempelvis får våra 


arkivarier stöttning och vägledning som de idag saknar. Vår personal 


får utbildning. 


 Vi behöver inte göra en egen upphandling utan kan i stället 


koncentrera oss på att vara kravställare tillsammans med E-


arkivcentrum som tidigare gjort en sådan upphandling. 


 Vi behöver inte frigöra resurser från verksamheten eller hyra in 


externa konsulter för att driva införandeprojektet i mål (som vi hittills 


inte lyckats med). 


 Vi blir effektiva då vi inte behöver lägga tid och energi på ”fel 


saker”. 


 Vi behöver inte vänta in varandra, utan varje kommun kan jobba i sin 


takt utifrån sina resurser och behov. 


 Det finns sedan tidigare erfarenhet av att leverera från flera av 


hälsingekommunernas system vilket kommer förenkla och 


effektivisera leveranserna. 


 Vi kommer att få möjlighet att "städa bort” saker inför eventuellt 


införande av gemensam IT-drift i Hälsingland som beräknas ske 


under 2026. 


 Vi kommer snabbare att kunna tillgängliggöra aktuell information till 


verksamhet och medborgare via söktjänster. 
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 Vi får tillgång till handböcker och annan dokumentation som hjälper 


oss att göra rätt. 


 Vi får tillgång till ett större forum och fler sakkunniga än de som idag 


finns tillgängliga i hälsingekommunerna.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 146 


Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 26 oktober 2022 


Yrkanden 


Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Projektledare Bollnäs kommun för vidarebefordran till E-arkivcentrum 


Dalarna 


Ekonomienheten 
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§ 197 Dnr 00328/2021  


Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb om bidrag till 
Hittaut 2023 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  65 000 kronor anslås till Ljusdals Orienteringsklubb för genomförande av 


 HittaUt under år 2023. 


 


2.  Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 


 


3.  Ljusdals Orienteringsklubb anmodas att under hösten/vintern 2023 skicka 


 in uppföljande redovisning.    


Sammanfattning av ärendet 


För andra året i rad har Ljusdals Orienteringsklubb arrangerat HittaUt i 


Ljusdal. 160 checkpoints har funnits i Ljusdal, Färila och Järvsö. Totalt har 


944 personer deltagit och de har sammanlagt avverkat 53 472 kilometer. 


Första året 2021 deltog 665 personer som sammanlagt avverkade 28 000 


kilometer.  


 


Nu ansöker klubben om att arrangera HittaUt 2023. Då kommer även Los att 


omfattas. Här har det tidigare saknats orienteringskarta men som nu har 


tagits fram. Kommunchefen tycker att detta är ett utmärkt arrangemang för 


att få människor i alla åldrar att röra på sig och föreslår att 65 000 kronor 


anslås ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 3 november 2022 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 147 


Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb 


Redovisning från Ljusdals Orienteringsklubb 


Yrkanden 


Lena Svahn (-), Jonas Rask Samuelsson (C) och Jonny Mill (LB): Bifall till 


kommunchefens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ljusdals Orienteringsklubb 


Ekonomienheten för utbetalning 
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§ 198 Dnr 00362/2017  


Detaljplan för Järvsö-Hamre 5:13 - antagande 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Detaljplan för Järvsö-Hamre 5:13 i Harsa, antas.     


Sammanfattning av ärendet 


Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i 


samhällsservicenämnden 3 mars 2021, § 41. 


 


Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (mars 2022) och 


granskning (juni 2022) samt en andra granskning (september 2022). 


Inkomna synpunkter samt kommunens ställningstagande till dessa samt vilka 


synpunkter som föranlett revideringar av planförslaget finns redovisade i 


samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. 


 


Detaljplanens syfte är att förtäta befintligt fritidshusområde genom en ny 


detaljplan, gällande detaljplan upphävs på de nu aktuella områdena. Området 


är sedan tidigare ianspråktaget för bostadsbebyggelse.  


 


Området ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp. 


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 18 oktober 2022, § 150 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 oktober 2022 


Antagandehandlingar 5 oktober 2022 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S): Bifall till samhällsservicenämndens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering: Akt, Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 199 Dnr 00009/2022  


Budget och skatt 2023 och ELP 2024-2025 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


        


1.  Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs. 


 


2.  Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona.  


 


3.  Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande allmän 


 prisutveckling.  


 


4.  Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål 


 och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget, 


 investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under 


 januari 2023 återrapportera till kommunstyrelsen.  


 


5.  Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel från 


 kommunstyrelsens medel till förfogande samt kommunstyrelsens 


 utvecklingsreserv. 


 


6.  Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av 


 budgetramar under förutsättning att berörda nämnder är överens och att 


 förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.  


  


7.  Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och 


 borgensförbindelser som förfaller till betalning under året.  


 


8. Driftbudgetramen fastställs för kommunens revisorer för 2023 i enlighet 


 med kommunfullmäktige presidiums förslag. 


 


9.  Omsorgsnämndens anhållan om utökad budgetram 2023 avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget som 


omfattar minst tre år samt fastställa skattesats med mera.  
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Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till Budget 2023 med 


Plan för 2024-2025 för Ljusdals kommun.  


 


Budgeten uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans och mål för 


god ekonomisk hushållning.  


 


Resultatmålet är 14-28 miljoner kronor under perioden motsvarande 1-2 


procent av skatteintäkter och statsbidrag och skattesatsen föreslås vara 


oförändrad (22:36).  


 


Förslaget utgår ifrån tidigare fastställda budgetdirektiv, inriktningsbeslut 


som har kompletterats med SKR:s senaste skatteprognos och tillkommande 


ramberäkningar till följd av budgettekniska justeringar.  


 


Eftersom det är valår togs ett inriktningsbeslut i juni. Budget 2023 med Plan 


2024-2025 fastställs slutligen av det nyvalda kommunfullmäktige i 


november.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 139 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 oktober 2022 


Budget 2023 och plan 2024-2025 


Yrkanden 


Lena Svahn (-) och Stina Michelson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


 


Henrik Estander (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 4 miljoner kronor ska 


omfördelas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv till utbildnings-


nämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Henrik Estanders 


tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  


 


Omröstning begärs. 


 


Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet.  
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Omröstningsresultat 


Med 7 Ja-röster mot 1 Nej-röst, 3 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 


beslutat avslå Henrik Estanders tilläggsyrkande. 


 


Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-),  


Yvonne Oscarsson (V), Lars G Eriksson (SD) och Pernilla Färlin (M) röstar Ja. 


 


Henrik Estander (L) röstar Nej. 


 


Solange Nordh (C), Jonny Mill (LB) och Jonas Rask Samuelsson (C) avstår 


från att rösta.  


Reservation 


Henrik Estander (L) reserverar sig mot beslutet. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns och 


Stina Michelsons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  
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§ 200 Dnr 00351/2021  


Vindkraftspark Grubban 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §.   


Sammanfattning av ärendet 


OX2 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 


Västernorrland ansökt om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation 


för vindkraft, Grubban, Härjedalens och Ljusdals kommuner, Jämtland och 


Gävleborgs län. I ansökan med bilaga finns detaljerade uppgifter om 


förekomst av utrotningshotad djurart.  


 


Denna tillståndsansökan omfattar uppförande, drift och avveckling av en 


gruppstation för vindkraft med högst trettiosex (36) vindkraftverk. De 


närmaste byarna är Gåssjö, drygt en kilometer sydost om projektområdet 


samt Grubban cirka två kilometer väster om projektområdet. På fem till tio 


kilometers avstånd från projektområdet ligger byarna Fåssjö i väster, Vås i 


öster och Tevansjö i sydöst. Ytterhogdal, som är den närmaste tätorten, 


ligger cirka 20 kilometer väster om projektområdet. 


 


Projekt Grubban ligger cirka 6,5 kilometer från den uppförda vindparken 


Våsberget. På samma avstånd ligger även Skarpen, vars tillstånd också är 


under handläggning. Cirka 10 kilometer från projektområdet finns dels den 


tillståndsgivna parken Riberget, dels vindparken Källmyrberget, vars 


tillstånd för närvarande är under handläggning. På cirka 20 kilometers 


avstånd ligger vindparkerna Björnberget och Gubbaberget Söder som är 


under byggnation, samt de tillståndsgivna vindparkerna Kölvallen och 


Östavall. Cirka 30 kilometer bort finns den uppförda vindparken Storflötten, 


den tillståndsbeviljade vindparken Långåsen samt vindparken Storåsen, vars 


tillstånd är under handläggning. 


 


För Skarpen, Våsberget och Grubban har kumulativa konsekvenser avseende 


ljud och synbarhet utretts. För övriga vindkraftsanläggningar inom tre mil 


har en kumulativ påverkan avseende landskapsbilden utretts. 
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Området för den ansökta vindkraftsanläggningen är inte detaljplanelagt. Det 


aktuella projektområdet ligger varken inom område som utpekats som 


riksintresse för vindbruk eller inom kommunernas vindkraftsplaner. 


 


Länsstyrelsen har yttrat sig angående önskemål om kompletteringar i 


ärendet. Kompletteringsbehoven avser: 


1.  Redogörelse för skälen för önskad igångsättningstid. 


Miljökonsekvensbeskrivningen: 


2.  Beskrivning av säkerhetsrisker med tillhörande skyddsåtgärder. 


3.  Artskydd. 


3.1.  Information om ifall det i och kring ansökningsområdet finns 


 specifika miljöer där kungsörnar spenderar mer tid. 


3.2.  Inventering av flygvägar för storlom. 


3.3.  Information om vilka ställningstaganden bolaget gjort vid val 


av  skyddsavstånd för orre och tjäder. 


4.  Utvecklad beskrivning av ljudkänsliga punkter. 


 


Samhällsserviceförvaltningen föreslog 16 augusti 2022 att Ljusdals kommun 


inte tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 


 


Motiveringen till att inte tillstyrka parken är det beslut som tagits i 


kommunfullmäktige (22 november 2021, § 132): ” Ljusdals kommun ska 


vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar innan 


frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad aktualiserats i kommunens 


översiktsplan.” 


 


Kommunstyrelsen föreslog 8 oktober 2022, § 143 att kommunfullmäktige 


ska besluta att tillstyrka ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   


 


Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 99 att återremittera 


ärendet till kommunstyrelsen för att de nyvalda politikerna i kommun-


fullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och fatta beslut.  


 


Kommunstyrelsen beslutade 13 oktober 2022, § 179 att ge kommunchefen i 


uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, om att kommunerna måste 


hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion om bygdemedel, är 


tillämpligt i ärendet om vindkraft Grubban.    


 


Kommunjuristen har på kommunchefens begäran utrett frågan och hon 


skriver i sin slutsats att det är hennes bedömning att OX2:s erbjudande om 


bygdemedel och övriga medel för investeringar inte är att anse som en muta 


och att därmed ett eventuellt beslut om kommunens tillstyrkande gällande 
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vindkraftsetablering av OX2 inte är att beakta som fattat efter otillåten 


påverkan. 


 


Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 148 att ansökan avslås i enlighet 


med Miljöbalken 16 kap 4 §. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 148 


Kommunjuristens yttrande 20 oktober 2022 


Kommunstyrelsen protokollet 13 oktober 2022, § 179 


Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 99 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 143 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 103 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 augusti 2022 


Begäran om tillstyrkansbesked 18 april 2022 


Bilagor 


Skrivelser från föreningar 


Yrkanden 


Lena Svahn (-), Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V) och Jonas Rask 


Samuelsson (C): Ansökan tillstyrks.  


 


Jonny Mill (LB), Pernilla Färlin (M), Henrik Estander (L) och Lars G 


Eriksson (SD): Ansökan avstyrks i enlighet med arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller Lena Svahns m fl yrkande att tillstyrka ansökan. 


 


Omröstning begärs. 


 


Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för Lena Svahns m fl yrkande att tillstyrka ansökan, Nej-röst för 


Jonny Mills m fl yrkande att avstyrka ansökan. 


Omröstningsresultat 


Med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Lena 


Svahns m fl yrkande att tillstyrka ansökan. 
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Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-), 


Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V) och Jonas Rask Samuelsson (C) 


röstar Ja. 


 


Jonny Mill (LB), Lars G Eriksson (SD), Henrik Estander (L) och Pernilla 


Färlin (M) röstar Nej.  


Reservationer 


Jonny Mill (LB), Lars G Eriksson (SD), Henrik Estander (L) och Pernilla 


Färlin (M) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 201 Dnr 00352/2021  


Vindkraftspark Skarpen 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 


Sammanfattning av ärendet 


OX2 ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att uppföra och driva 


en vindkraftsanläggning. Projektområdet ligger i Ljusdals kommun, cirka 35 


km nordväst om Ljusdal i Gävleborgs län. Under 2019-2020 genomfördes 


samråd och olika utredningar gällande projektet. Utifrån detta har projektet 


anpassats, vilket bland annat innebär att antalet vindkraftverk minskats ner 


från 30 till 23 stycken. Totalhöjden är 280 meter och den beräknade 


medelårsproduktionen är 650-800 GWh. Området ligger delvis inom det 


område som i det tematiska tillägget gällande vindkraft, antaget 19 


november 2012, § 214 utpekas som lämpligt för vindkraft. 


 


Länsstyrelsen Dalarna har tidigare överlämnat handlingarna till Ljusdals 


kommun för att ge möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som 


behöver göras. Ansökan anses nu vara komplett av Länsstyrelsen Dalarna 


och Ljusdals kommun ska nu besluta om att tillstyrka eller inte tillstyrka 


ansökan i sin helhet. Detta är kommunstyrelsens yttrande till Miljö-


prövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarna, gällande vindkraftsprojektet 


Skarpen. 


 


Projektområdet är beläget cirka en och en halv kilometer öster om byn 


Tevansjö.  Närmaste sammanhållna bebyggelse är småorterna Ramsjö, 


Holmsveden och Viken, cirka tio kilometer norr om projektområdet, Kårböle 


cirka 13 kilometer sydväst om projektområdet samt Hennan och Välje cirka 


15 kilometer nordöst om projektområdet. De fastigheter som kommer att 


beröras av verksamheten är Gräningsvallen 1:4, Huskasnäs 6:1, Huskasnäs 


7:3, Huskasnäs 3:1, Huskasnäs 8:2, Huskasnäs 4:2,  Huskasnäs 5:1 och Gåda 


1:3. Projektområdet berörs inte av några detaljplaner eller övriga områdes-


bestämmelser. Cirka 40 procent av projektområdet ligger inom utpekat 


område för vindkraft i Ljusdals kommuns vindbruksplan. OX2 avser genom-


föra ett flertal skyddsåtgärder för att minska påverkan på våtmarker och 
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andra naturvärdesmiljöer. Konsekvenserna på naturmiljön bedöms som liten 


till måttlig. 


 


Vindkraftsanläggningen kommer påverka omgivningen visuellt. Den ansökta  


verksamheten är av en sådan omfattning och vindkraftverken av sådan 


storlek att anläggningen kommer att vara synlig från flera platser i land-


skapet och på stora avstånd. En synbarhetsanalys har genomförts, av vilken 


framgår att i Skarpen och omgivande landskap begränsas vindkraftsanlägg-


ningens synlighet kraftigt av den kuperade terrängen och täta vegetationen, 


vilket påvisas av synbarhetsanalysen. Med undantag för Gräsbergets 


naturreservat kommer vindkraftverken inte att vara särskilt framträdande 


från omgivande skyddade naturliga kulturmiljöer. Med hänsyn till den 


ansökta verksamhetens omfattning och storlek är de platser varifrån verken 


kommer att vara väl synliga och påverka boendemiljöer relativt få. Samman-


taget görs bedömningen att förändringen av landskapsbilden till följd av den 


ansökta verksamheten är liten till måttlig. Landskapsbilden kommer fram-


förallt förändras för det rörliga friluftslivet och för utblickar på lite längre 


avstånd mot vindkraftsanläggningen. 


 


Under anläggnings-, bygg- och återställningsfasen föreslår OX2 


begränsningsvärden som motsvarar de ljudnivåer som framgår av 


Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser. Under drift 


föreslås ett begränsningsvärde som innebär att ljud från vindkraftverken inte 


får överskrida ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) utomhus vid bostäder. 


 


Projektområdet består till största delen av skog i vilken det pågår ett aktivt 


skogsbruk. Skogsbruket har skapat ett lapptäcke av både tall- och granskog i 


olika åldrar. I projektområdet finns det både större och mindre myrmarker. 


Det finns även bäckar, mindre sjöar och sumpskog i området. 


 


Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 


som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132 ”Ljusdals 


kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 


vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 


aktualiserats i kommunens översiktsplan.” 


 


Kommunstyrelsen föreslog 8 oktober 2022, § 143 att kommunfullmäktige 


skulle besluta att tillstyrka ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   


 


Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 100 att återremittera 


ärendet till kommunstyrelsen för att de nyvalda politikerna i kommunfull-


mäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och ta beslut.  
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Kommunstyrelsen beslutade 13 oktober 2022, § 180 att ge kommunchefen i 


uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, på att kommunerna måste 


hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion om bygdemedel, är 


tillämpligt i ärendet om vindkraft Skarpen.    


 


Kommunjuristen har på kommunchefens begäran utrett frågan och hon 


skriver i sin slutsats att det är hennes bedömning att OX2:s erbjudande om 


bygdemedel och övriga medel för investeringar inte är att anse som en muta 


och att därmed ett eventuellt beslut om kommunens tillstyrkande av 


vindkraftsetablering av OX2 inte är att beakta som fattat efter otillåten 


påverkan. 


 


Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 148 att ansökan avslås i enlighet 


med miljöbalken 16 kap 4 §. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 148 


Kommunjuristens yttrande 20 oktober 2022 


Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 180 


Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 100 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 144 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 104 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 augusti 2022 


Begäran om tillstyrkansbesked 3 februari 2022 


Bilagor 


Skrivelser från föreningar 


Yrkanden 


Lena Svahn (-), Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V) och Jonas Rask 


Samuelsson (C): Ansökan tillstyrks.  


 


Jonny Mill (LB), Pernilla Färlin (M), Henrik Estander (L) och Lars G 


Eriksson (SD): Ansökan avstyrks i enlighet med arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller Lena Svahns m fl yrkande att tillstyrka ansökan. 


 


Omröstning begärs. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för Lena Svahns m fl yrkande att tillstyrka ansökan, Nej-röst för 


Jonny Mills m fl yrkande att avstyrka ansökan. 


Omröstningsresultat 


Med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Lena 


Svahns m fl yrkande att tillstyrka ansökan. 


 


Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-), 


Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V) och Jonas Rask Samuelsson (C) 


röstar Ja. 


 


Jonny Mill (LB), Lars G Eriksson (SD), Henrik Estander (L) och Pernilla 


Färlin (M) röstar Nej. 


Reservationer 


Jonny Mill (LB), Lars G Eriksson (SD), Henrik Estander (L) och Pernilla 


Färlin (M) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 202 Dnr 00324/2022  


Handlingsprogram 2022-2027 enligt lagen om skydd 
mot olyckor 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor 2022-2027 


 antas. 


Sammanfattning av ärendet 


Dokumentet utgör handlingsprogram enligt 3 kap. 3§ Lag (2003:778) om 


skydd mot olyckor (LSO) och räddningstjänst enligt 3 kap 8§ LSO. 


 


Handlingsprogrammet omfattar Ljusdals kommun och dess geografiska 


område. Riskanalysen som ligger till grund för handlingsprogrammet är 


gemensamt framtaget av räddningstjänsterna i Hälsingland och omfattar 


samtliga kommuner. 


 


Handlingsprogrammet ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 


2003:778) antas av kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod. 


 


Handlingsprogrammet gäller perioden 2022-2027.   


 


Samhällsservicenämnden föreslår 18 oktober 2022, § 148 att 


handlingsprogrammet antas.  


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 18 oktober 2022, § 148 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 oktober 2022 


Handlingsprogram  5 oktober 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 


samhällsservicenämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 


bifaller detta.      
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§ 203 Dnr 00309/2019  


Utredning av och eventuell försäljning av härbre på 
fastigheten Öje 10:26 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Kommunen avyttrar härbret på fastigheten Öje 10:26. 


 


2. Kommunchefen får i uppdrag att, i enlighet med Ljusdalsbygdens 


 museums yttrande, erbjuda härbret till närmaste granne för inflyttning på 


 gården. I det fall de tackar nej till härbret erbjuds Järvsö Hembygds-


 förening byggnaden för egen användning eller förmedling till lämplig 


 mottagare. 


 


3. Om inget av ovanstående blir aktuellt så säljs härbret på anbud för 


 bortforsling.        


 


4. Om inga anbud lämnas inom sex månader ska härbret rivas.      


Sammanfattning av ärendet 


Frågan om härbret på fastigheten Öje 10:26 har tidigare varit uppe och 


återremitterades då med ett önskemål om att få ett remissyttrande från 


Ljusdalsbygdens museum.  


 


Härbret är i behov av renovering och bör i sitt nuvarande skick inte vara kvar 


på allmän plats då risk finns att någon kan göra sig illa om de vistas vid 


byggnaden.  


 


Tidigare förslag var att antingen renovera eller sälja härbret men efter 


remissyttrande från Ljusdalsbygdens museum ändras förslaget till att i första 


hand erbjuda härbret gratis till närliggande gård alternativt Järvsö 


Hembygdsförening för omhändertagande av byggnaden.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 143 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 oktober 2022 


Bilder på härbret 8 oktober 2022 


Utlåtande från Ljusdalsbygdens museum 6 oktober 2022 
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Yrkanden 


Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen för verkställande 


Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 204 Dnr 00251/2022  


Välfärdsstrategi 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Välfärdsstrategin antas som underlag för den samverkan Ljusdals  


  kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd. 


 


2.  Välfärdsstrategin ersätter därmed tidigare överenskommelser rörande 


 länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd (de s.k. gemensamma 


 utgångspunkterna).  


 


Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige 


beslutar enligt ovan att  


 


1. Beslutad strategi ska integreras i kommunens målarbete.          


Sammanfattning av ärendet 


År 2020 gav Nätverk Välfärd sin tjänstemannaorganisation Länsledning 


Välfärd i uppdrag att arbeta fram en välfärdsstrategi som ska ersätta de så 


kallade Gemensamma utgångspunkterna - som är de övergripande 


överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 


kommuner inom välfärdsområdet. I slutet av juni 2022 inkom det 


gemensamt framtagna tjänstemannaförslaget till välfärdsstrategi för 


behandling i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg Nätverk. 


 


Välfärdsstrategin är avsedd att stödja samverkan på länsnivå. Den är inte 


avsedd att ersätta lokala styrdokument.  


 


Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete 


inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska vara ett 


stöd för gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom välfärds-


området. Den ska också stödja Nätverk Välfärd i riktning mot att fastställa 


gemensamma mål inom prioriterade områden. 


 


Baserat på Välfärdsstrategin kommer Länsledning Välfärd ta fram årliga 


handlingsplaner för konkreta åtgärder i samverkansarbetet. 
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Nätverk Välfärd önskar att samtliga länets kommuner samt Region 


Gävleborg ska besluta om detta. 


 


Ljusdals kommun som utgör en del av Nätverk Välfärd har varit delaktig i 


arbetet med att arbeta fram strategin och det slutgiltiga förslaget har skickats 


till berörda nämnder för yttrande. Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden 


samt Arbetsmarknads-och socialnämnden föreslår att Ljusdals kommun ska 


anta välfärdsstrategin och förvaltningscheferna inom berörda förvaltningar 


anser att strategin med fördel kan integreras med kommunens pågående 


målarbete.   


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 145 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 oktober 2022 


Remissyttrande från omsorgsnämnden 29 september 2022 


Remissyttrande från utbildningsnämnden 29 september 2022 


Remissyttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2022 


Region Gävleborgs skrivelse 8 augusti 2022 


Välfärdsstrategi slutversion 8 augusti 2022 


Presentation Välfärdsstrategi Nätverk Välfärd 8 augusti 2022 


Presentation Välfärdsstrategi, förslag fortsatt process 8 augusti 2022 


Yrkanden 


Lena Svahn (-), Irene Jonsson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till 


arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


ESHU 
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§ 205 Dnr 00111/2022  


Önskemål från AB Ljusdalshem om att få köpa delar av 
fastigheten Öje 28:1 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Aktuellt markområde säljs inte till AB Ljusdalshem i dagsläget.          


Sammanfattning av ärendet 


AB Ljusdalshem har kommit in med en förfrågan om att få köpa del av 


fastigheten Öje 28:1 för framtida bostadsbebyggelse.  


 


Det efterfrågade området är den jordbruksmark som ligger mellan trygghets-


boendet vid Stenevägen i norr och idrottsområdet med padelhall i söder. 


Väster om området ligger järnvägen. Marken är i dag inte planlagd och 


heller inte utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Järvsö som möjligt 


bostadsområde. I dag brukas jordbruksmarken av en arrendator. 


 


Eftersom markområdet ligger centrumnära i Järvsö anser samhällsservice-


förvaltningen att det finns anledning att utreda om det är möjligt och önsk-


värt att planlägga delar av området för bostäder, detta bör göras innan beslut 


tas om eventuell försäljning av hela eller delar av området. En översyn av 


kommunens översiktsplaner pågår, i det arbetet kommer områdets förutsätt-


ningar att ses över.               


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 13 oktober 2022 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S) och Solange Nordh (C): Bifall till förslaget.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering: Akt, AB Ljusdalshem 
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§ 206 Dnr 00036/2022  


Delegationsbeslut 2022 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Delgivningen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningar nummer 40-45 


 


Samtliga delegationsbeslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens 


sammanträde. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2 november 2022 


Förteckning över anmälda delegationsbeslut 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 207 Dnr 00155/2022  


Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
kvartal 2 2022 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt redovisning över ej 


verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen kvartal två 2022.            


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 3 november 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 27 september 2022, § 158 


Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse 7 juni 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  
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§ 208 Dnr 00037/2022  


Protokoll för kommunstyrelsens kännedom - 
uppsiktsplikt 2022 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka 


beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 


information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få 


denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll.  De 


protokoll som är aktuella är: 


 


 Omsorgsnämnden 19 oktober 


 Utbildningsnämnden 20 oktober  


 Samhällsservicenämnden 18 oktober   


 Arbetsmarknads- och socialnämnden 25 oktober  


 Styrelsemöte 28 september och extra bolagsstämma 10 september 


AB Ljusdalshem och Ljusdals servicehus 


 Ljusdal Energi AB 7 oktober 


 Samordningsförbund Gävleborg 14 oktober    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 3 november 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 209 Dnr 00325/2022  


Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillika personalutskott efter Harald Noréus (L) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Maud Jonsson (L) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 


 tillika personalutskott. 


 


2.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Harald Noréus har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 


kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott. 


 


Fyllnadsval ska därför göras.  


Yrkanden 


Maud Jonsson (L): Maud Jonsson (L) väljs till ny ersättare i 


kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KSAU 


Förtroendemannaregister 
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§ 210 Dnr 00031/2022  


Uppsiktsplikt- utbildningsnämnden 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelson, förvaltningschef Carina 


Bryngelsson, ledningsstrateg Anna Hedin, kvalitetsstrateg Anna Wikstrand 


och lokalplanerare Evelina Envall informerar om: 


 


Måluppfyllelse utifrån Kolada 


Skolstruktur 


Färila skola 


 


Kunskapsresultat- sammanfattning Ljusdals kommunala skolor 


 Elevernas kunskapsresultat är fortsatt mycket låga. Främst brister det 


inom kärnämnena matematik, engelska, idrott och hälsa samt i 


svenska som andraspråk. 


 Väldigt få elever uppnår högre kunskapsresultat (A-B) i något ämne. 


Vidare skiljer sig kunskapsresultaten åt mellan pojkar och flickor, då 


färre pojkar än flickor når målen i alla ämnen. 


 Det mönster vi kan se över tid är att årskurs 6-8 har låg målupp-


fyllelse (55-60%) och att eleverna sedan ökar sin måluppfyllelse 


något i årskurs 9. Detta tyder på att för lite resurser prioriteras för att 


stötta eleverna i att nå målen i alla ämnen i mellanstadiet. 


 Elever i lågstadiet når högre måluppfyllelse än elever i mellanstadiet. 


Årkurs 6 sticker ut med lägst andel elever som når målen i alla 


ämnen. 


 


Kunskapsresultat sammanfattning – jämförelser nationell nivå årskurs 9 


 Jämfört med riket har vi låga resultat i engelska, matematik samt 


idrott och hälsa 


 Svenska ligger vi jämförbart med riket 


 Svenska som andra språk ligger vi högre än riket 


 Andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen är låg 


 Ljusdals kommun uppnår inte modellberäknat värde 
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Förvaltning- prioriterade förbättringsområden 


 Utvecklad systematik för analys och uppföljning inom områdena 


trygghet och studiero samt tillgänglig lärmiljö 


 Säkerställda fungerande övergångsprocesser 


 Förbättrad analysförmåga för samtliga funktioner på alla nivåer 


 Säkerställd likvärdighet i systematik och dokumentation 


 


Kränkande behandling inkomna anmälningar perioden augusti- 


oktober 


 257 ärenden 


 20 ej påbörjade 


 75 pågående 


 162 avslutade 


 


Kränkningar sammanfattning 


 Verbala kränkningar och fysiska kränkningar är vanligast 


 87% av utsättarna är pojkar, 60% av utsatta är pojkar 


 En stor mängd kränkningar rör ett fåtal elever 


 Vanliga platser för kränkningar är skolgården följt av korridor, 


kapprum och klassrum 


 92% av inkomna anmälningar är kränkningar 


 


Insatser som gjorts från 2019-2022 


 Digitala verksamhetssystem för att följa elevernas resultat som 


möjliggör data för analyser 


 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 


 Processen styrning och ledning 


 Samverkan för bästa skola- ökad analysförmåga i flera led 


 System för kvalitetsrapporter och förbättringsplaner 


 Resursfördelningsmodell  


 Ekonomiprocesser 


 Resursplanering 


 Hantera budgetminskningar för att minimera inverkan på 


undervisningens kvalitet 


 Hantera omställningar pga  pandemi för att minimera inverkan på 


undervisningens kvalitet 
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Lokalbehovsinventering 


Uppdrag att inventera alla enheters lokalbehov. Inventeringen genomförs 


fysiskt på plats på varje enhet tillsammans med rektor och personal för att 


sammanställa varje enskild enhets behov. 


 


Konstaterade behov 


 


Underhållsåtgärder 20 


Utomhusmiljö 15 


Nya inventarier 14 


Inomhusklimat 12 


Funktionell undervisningsmiljö 12 


Akustikåtgärder 11 


Trygghet och säkerhet 8 


Tillgänglighet 7 


 


Det har konstaterats att det finns flera processer som behöver tydliggöras för 


att stödja långsiktigt hållbara lösningar. Exempel på rutiner som behöver ses 


över: 


 


- Ansvarsfördelning fastighetsägare, fastighetsförvaltare och 


utbildningsförvaltning 


- Gränsdragningslista 


- Underhållsplan 


- Vaktmästare funktion 


- Rutiner vid felanmälan 


- Rutiner egenkontroll och besiktningar 


 


Nuläge  


 


Skolbestånd 


Ljusdals kommuns skolbestånd består av byggnader uppförda från tidigt 


1900-tal till nutid. Den största delen av byggnadsbeståndet är uppfört under 


perioden 1940 till 1970. Några få moderna tillägg finns. Ljusdals kommuns 


förskolebestånd består till största delen av byggnader uppförda under 


perioden 1970-1995, äldre och yngre tillägg finns också. Majoriteten av 


förskolorna är utformade med villakaraktär eftersom de är uppförda under 


den period då förskolan skulle vara hemlik och varje avdelning är utrustad 


med eget kök i villastandard. Vanligt är att avdelningarna är placerade i 


separata byggnadskroppar.  
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Målbild funktionsprogram 


Alla elever i Ljusdals kommuns skolor ska ges likvärdiga förutsättningar för 


utbildning. Lokalernas utformning ska signalera och främja studier och 


trygghet. Lokalerna ska anpassas till gällande styrdokument. Rådande 


forskningsrön inom utbildningsrelaterade områden ska tas i beaktande och 


implementeras i möjligaste mån.  


 


Skolans lokaler ska ges en flexibel utformning så att de kan nyttjas effektivt 


och användas till pedagogisk verksamhet under hela skoldagen. Lokalerna 


ska även kunna användas på kvällar och helger till relaterade verksamheter. 


Långsiktighet i planeringen och styrka att stå emot trender krävs för att 


kunna möta behovet av trygghet, studiero och tillgänglighet.  


 


Färila skola 


Riskbedömning utifrån lokalbehovsinventering identifierar ett flertal risker 


som inte kan lösas inom befintliga lokaler. Majoriteten av riskerna behöver 


åtgärdas snarast. 


- Flera klassrum är genomgångsrum 


- Flera klassrum har dålig auditiv miljö 


- Brist på grupprum 


- Trånga korridorer innebär otrygg elevmiljö 


- Tillräcklig yta för personalarbetsplatser samt pausutrymmen saknas 


- Utrymningsvägar och brandsäkerhet 


 


Förvaltningen gör bedömningen att ersättningslokaler behöver tillskapas så 


snart som möjligt. Dock är det viktigt att ersättningslokaler, tillsammans med 


friställda lokaler, anpassas på ett för verksamheten optimalt sätt så att de 


minimerar identifierade risker. 


 


Utbildningsförvaltningen föreslår därför att förstudiearbetet inleds med att, 


tillsammans med externt projektstöd, identifiera förslag på bästa lösning 


utifrån verksamhetens behov och förutsättningar och samtidigt tar hänsyn till 


kommande ombyggnation. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 211 Dnr 00186/2021  


Stenegård 2021-2025, redovisning fyra av tio 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Kommunstyrelsen har tagit del av redovisning fyra av tio inom 


 verksamhetsperioden 2021-2025.  


Sammanfattning av ärendet 


Verksamhetschef Charlotta Netsman presenterar redovisning fyra av tio 


inom verksamhetsperioden 2021-2025. 


 


Hur kan Ljusdals kommun driva Stenegård på ett sätt som skapar 


samhällsnytta och utveckling inom besöksnäring och kultur? 


 


Det var uppdraget som inledde den utvecklingsfas som pågått sedan 2013. 


Tio säsonger har genomförts och platsen Stenegård fortsätter utvecklas 


stabilt och bidrar till en hållbar utveckling i Ljusdals kommun i ett 


tvärpolitiskt gränssnitt mellan näringsliv, kultur och regional utveckling. Av 


32 företag som är verksamma på gården är mer än två tredjedelar verksamma 


på platsen året runt, en tredjedel har huvudsäsong under maj-september och 


sedan öppet vid event och gemensamma satsningar som höstlov, julmarknad, 


påsk. Alla lokaler är uthyrda och när någon lämnar fylls lokalen numera 


snabbt med nya aktörer. Skillnaden mot 2013 är slående då många lokaler 


var tomma och det var svårt att attrahera hyresgäster till gården. Företagen 


finns numera inom Kultur & Media, Besöksnäring och Hälsa. 


 


I en rapport från 2013 pekas på utmaningar och möjligheter inför den 


utvecklingsprocess som inleddes på Stenegård. Titeln på rapporten som 


beställdes av Region Gävleborg och utfördes av Johanna Skantze är 


”Stenegård: kulturcentrum, marknadsplats, besöksmål – ett nav i den 


kulturella och kreativa sektorn i Ljusdals kommun”.  


 


Med tio års perspektiv är cirkeln nu sluten. Utvecklingsprocessen har gått i 


mål vad gäller organisation, verksamhet och vad som återstår är förädling av 


erbjudande samt att öka intäkterna från verksamheten. I förslaget till 


nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella 


och kreativa branscher som lämnades i ett betänkande till regeringen i 


augusti 2022 Kreativa Sverige! (SOU 2022:44) föreslås som målsättning i 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


48(54) 


Datum 


2022-11-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


kap 7.6 bland annat i stort sett den typ av utveckling som genomförts på 


Stengård: 


 


a) Nationella myndigheter stödjer framtagande av lokala och regionala 


strategier för att främja kulturella och kreativa företag ur ett 


platsperspektiv, som även tar vara på företagens betydelse för platsen, 


genom kunskapsstöd och utvecklingsmedel. 


 


b) Kulturella och kreativa branscher integreras i den bredare regionala 


och lokala samhällsplaneringen, i syfte att främja hållbar utveckling 


i företagen och att bidra till attraktiva platser för besökare, 


boende, företag och investeringar. 


 


c) Fysiska platser som kreativa hubbar och liknande samlokalisering 


för kulturella och kreativa företag tillskapas och omskapas; platser 


där det finns lokaler med låga hyror för företagen och som kan 


omformas flexibelt efter företagens olika behov. Samverkan kring 


lokaler, för att samtidigt stärka platsen och kulturella och kreativa 


verksamheter, uppmuntras mellan näringsliv, fastighetsägare, civilsamhällets 


föreningar och offentliga aktörer. 


 


d) Statliga aktörer stärker det lokala och regionala perspektivet i 


fråga om talangutveckling, bland annat via skolor och institutioner, 


för ett fortsatt flöde av kulturella och kreativa yrkeskompetenser 


som långsiktigt kan stärka företagandet i kulturella och kreativa branscher ur 


nationellt perspektiv och bidra till platsens utveckling.  


 


Vidare finns en bilaga med förslag på insatser inom de strategiska 


prioriteringarna där följande punkter anges som förslag till den strategiska 


prioriteringen 7.6: 


 


• Utgå från kulturföretag som drivande för platser och forma insatser. 


Involvera lokala boende och civilsamhället. Utveckla och använd 


kulturmiljöer. Ta vara på goda exempel och kunskapsdela. Stöd offentliga 


mötesplatser som uppstår ”spontant”. 


 


• Creative spaces/hubs och lokaler som utvecklar platsen. Ge konkret 


finansiellt stöd till utveckling av dessa. Ta fram strategier och ge medel 


till som kan anpassa äldre byggnader till nya funktioner. Gör det 


billigare/förmånligt att hyra lokal om man driver kulturföretag. 


 


• Fler utbildningar och institutioner spridda, särskilt norrut, för bättre 


lokal kulturmarknad. 
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• Kulturturism: 


–  Statliga aktörer utökar insatser under den nationella 


 besöksnäringsstrategin med särskilda satsningar på utveckling av företag 


 inom lokal kulturturism, i enlighet med skrivningarna om kulturturism i 


 den statliga utredningen Ett land att besöka (SOU 2017:95). Exempelvis 


 underlätta för lokala företag inom hantverk med mera som tar 


 emot besökare, lyft mot presumtiva besökare kvalitativa konstbiennaler 


 och musikfestivaler. 


– Utveckla statistiken för kulturrelaterad turism. 


 


Enheten Stenegård ligger inom kommunstyrelseförvaltningen och enheten 


för hållbar och strategisk utveckling (ESHU). Enheten har en strategisk 


funktion genom den verksamhet som byggts upp mellan offentliga aktörer, 


privata företag och civilsamhället, helt i linje med Agenda 2030 och 


förslaget till nationell strategi Kreativa Sverige. 


 


Ett omfattande utvecklingsarbete har även skett genom flera projekt vars 


budgetar uppgått till mer än 10 miljoner kronor, som letts och omsatts i 


verksamhet och samarbeten via enheten Stenegård: 


• Samverkansbryggan hälsingegårdar (2016-2019) 


• Gårdsgöra (2016)  


• Skapande Trädgård 2017-2021) 


• Svedbovallen (2018-2021) 


 


Efter en utredningsfas (2013-2015), en etableringsfas (2016-2020) och en 


påbörjad utvecklingsfas (2021-2025) bidrar enheten Stengård direkt till 


Ljusdals kommuns prioriterade mål och uppdragen att öka invånarantalet 


och skapa ett blomstrande företagsklimat. Enheten Stenegård drivs utifrån 


rekommenderade nationella riktlinjer och bidrar också med sin verksamhet 


och funktion till Global Sustainable Tourism Counsil(GSTC)- certifieringen 


av Järvsö 2021 som innebar att Järvsö blev den första ort som 


hållbarhetscertifierades i Sverige. 


 


Enheten Stenegård bildades 2014 då nuvarande organisation och samverkan 


på gården etablerades och en principmodell för drift av Stenegård infördes. 


Enheten har sedan hanterat en expanderande verksamhet som hela tiden 


syftat till att öka attraktionskraft, intäkter och samhällsnytta. Först efter 


beslut 2020 om innevarande utvecklingsperiod (2021-2025) ökades 


budgetramen och organisationen anpassades delvis till den etablerade 


verksamhetens nya behov. Den återstående delen skulle täckas av ökande 


intäkter den kommande utvecklingsperioden. Det innebar i praktiken att ett 


underskott på 585 000 kronor skulle arbetas upp under perioden 2021-2025. 
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På grund av Coronapandemin har det arbetet tappat två år men redan 2022 


ser vi att intäktstappet återställts. Under 2022 har nya satsningar genomförts 


för att höja enhetens intäkter; frivillig entré, Stenegårdskollektionen som 


kommer att lanseras i slutet av året, översyn av eventhyror och begränsade 


öppettider. För 2023 planeras en ny satsning på dagliga guidningar för att 


öka intäkter, attraktionskraft och kunskap om vår gemensamma 


kulturhistoria samt hållbarhet.  


 


2022 infördes nya ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun som gör det 


nödvändigt att justera tidigare beslut och tidsram för finansieringen av 


enheten Stenegård. På ett genomgripande sätt förändras förutsättningarna för 


enheten att följa tidigare inriktningsbeslut, uppdrag och verksamhet. 


 


Enligt den konsekvensanalys som genomförts står det klart att nuvarande 


verksamhet inte kan fortsätta utan befintligt kompetenskapital och de 


funktioner som finns inom enheten. Riskerna med en underminering och 


kollaps av enheten, en ”korthus-effekt” är överhängande om någon del 


försvinner.  


 


En annan utpekad risk vid besparingskrav på underskottet är en återgång till 


den bristande arbetsmiljön som åtgärdades med omorganiseringen 2021. 


Verksamheten är redan hårt effektiviserad, där varje tjänst fyller flera 


funktioner och finns utifrån för verksamheten successivt identifierade behov. 


Den ökade attraktionskraft som lett till fler besökare, fler event, fler företag 


och arrangörer på gården har även inneburit mer jobb för enheten Stenegård. 


Genom långsiktigt perspektiv, kreativa processer, bred samverkan mellan 


privata, offentliga aktörer och civilsamhället har det etablerats en robust och 


dynamisk organisering kring platsen Stenegård som prövades inte minst 


under pandemiåren. Skall denna organisering omprövas krävs nya politiska 


beslut om uppdrag och mål för verksamheten. För att utvecklingen som 


enheten Stenegård skapat förutsättningar för på platsen Stenegård ska kunna 


fortsätta samt nuvarande verksamhet och funktioner upprätthållas kommer 


fokus under 2023 vara att öka intäkterna i en högre takt än tidigare planerats. 


 


Enheten Stenegård är inne i en expansiv, stabil och produktiv fas. De olika 


funktionerna samspelar, skapar mervärden och ligger i fas med mål och 


uppdrag. Utveckling av nya produkter och tjänster sker inom enheten för att 


kunna lanseras till säsongen 2023. Bokningsläget är redan oerhört gott inför 


2023. Förutsättningarna är goda för att intäktsmålen ska kunna uppfyllas och 


de kommer följas upp och hanteras i linje med ekonomistyrningsreglerna. 
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Exempel på åtgärder som ska genomföras 2023-2025 för att skapa ökade 


intäkter: 


 


- Utöka kommunikation och kampanjer med frivillig entré 


 


- Omorganisera i Barnens Stenegård så den personalen även kan 


genomföra olika temaguidningar och pedagogiska upplevelser på 


gården på fasta tider 


 Stenegård 


 Hälsingland 


 Hälsingegårdar 


 Köksträdgården 


 Örtagårdsvandring 


 Hållbarhet 


 


- Erbjuda guidning till bussgrupper 


 


- Lansering av Stenegårdskollektionen – uppföljning av försäljning 


under 2023 


 


- Utredning av möjligheten att införa parkeringsavgifter – 


konsekvensanalys + kalkyl 


 


- Undersöka möjligheterna med sponsorpaket. 


 


Utvecklingen på Stenegård har sedan 1901 när Julius Brun som grundade 


Stenegård gick ur tiden, kännetecknats av en slags Fågel Fenix-cykler där 


verksamheter går under med ett eller några decenniers mellanrum. Konse-


kvenserna av de förändrade förutsättningarna för enheten Stenegård på grund 


av införandet av de nya ekonomistyrningsreglerna skulle kunna bli en 


oönskad upprepning av det mönstret. Som i alla komplexa verksamheter är 


det svårt att överblicka konsekvenserna för de verksamheter som drabbas 


indirekt, företagen på gården, eventarrangörer, besökare och besöksnäringen 


i Ljusdals kommun. Förslaget är därför att fortsätta genomföra insatser på 


intäktssidan inom alla enhetens funktioner. 


 


På kommunstyrelsens sammanträde 26 november 2020 fattades beslut om 


uppdrag till enheten Stenegård den kommande femårsperioden 2021-2025 


(Dnr 297/2020). Enligt samma beslut ska enheten redovisa till kommun-


styrelsen två gånger om året under innevarande period.  


 


Vid kommunstyrelsens sammanträde 3 juni 2021 fattades beslut om  
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att bifalla förslaget till redovisningsmall för kommande 5-års period vilket 


innebär att den ekonomiska rapporteringen är i fokus vid höstens 


rapporteringstillfälle och verksamheten på vårens. 


 


Beslut fattades även om att fastställa lägstanivån på förväntad ökning av 


självfinansiering vid fjärde redovisningstillfället hösten 2022. Fram till dess 


rapporterar vi utifrån periodiserad tillsvidaremodell för intäktsökning. 


 


För att följa de nya ekonomistyrningsreglerna justeras tidsplanen för 


intäktsökningen med målsättning att uppnås 2023. 


 


Enheten Stenegård som organisatoriskt ligger under Enheten för strategisk 


och hållbar utveckling rapporterar även uppdrag och projekt i Stratsys och 


har lämnat den andra tertialrapporten per sista augusti.  


 


Uppföljning verksamhet 


 


- Under 2022 genomförs minst 169 aktiviteter på Stenegård som 


samordnas av enhetens Eventsamordnare, kommuniceras ut i 


Stenegårds kanaler av enhetens kommunikationssamordnare och 


förbereddes med möblering, el, scen, staket mm av enhetens 


trädgårdsvaktmästeri. Intäkterna för eventhyra ligger över årsbudget  


2022 och kommer att öka ännu mer under 2023 utifrån boknings-


läget. Det är ett brett utbud av allt från traditionella event med 


masspublik som arrangeras av föreningslivet i kommunen som 


Midsommarfirande, den lokala matfesten Moläta och Julmarknaden 


(som flera år i rad utsetts till en av Sveriges bästa i Expressen) till 


stora sommarkonserter med nationella artister som Tomas Andersson 


Wij & Mauro Scocco och Bröderna Norén. Sommaren 2022 


framfördes teaterföreställningen Legenden om Ingrid och Fredrik av 


Kulturföreningen Scensation till utsålda hus. Kulturkollektivet Upp 


på Botten, Studieförbundet Bilda och Kulturskolan är andra aktörer 


som regelbundet arrangerar kulturworkshops och föreställningar på 


platsen. Enheten Stenegård är själv arrangör till bland annat 


Mickelsmässmarknaden och Lyskvällen men är involverad i olika 


grad i alla event som sker på Stenegård.  


 


- 29 000 kr i intäkter från pilot med Frivillig entré  


 


- Den stora mängden event bidrar till en enorm kommunikation, 


interaktion och spridning av positiva budskap från Ljusdals kommun. 


Tillsammans med annonskampanjer, redaktionella artiklar och 


reportage som handlar om eller speglar verksamheter på platsen har 
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enheten Stenegård utvecklats till en strategiskt viktig aktör som 


skapar ett attraktivt nationellt skyltfönster för Ljusdals kommun.   


 


- 38 personer är sysselsatta genom enheten Stenegård 2022. 3 personer 


som säsongsarbetare i trädgårdsvaktmästeriet har tagit ett steg in på 


arbetsmarknaden och 4 arbetstränare har fått handledning. 18 


ungdomar har fått sina första feriejobb och 2 studenter från 


trädgårdsutbildningar har fått praktikplatser. 


 


- Rådet för funktionshinderfrågor (RÅFF) har tillgänglighetstestade 


anläggningen 10/10 2022 och har lämnat många konkreta 


förbättringsåtgärder som enheten kommer att genomföra under 2023 


eller lyfta vidare till Ljusdals hem som förvaltar fastigheterna. 


 


- Stenegårds uppdrag rapporteras i tertialrapporterna från Stratsys och 


ligger i fas. Uppdragen är planerade utifrån de resurser och den 


tidsplan kommunstyrelsen fattade beslut om 2020. Förändras 


enhetens förutsättningar påverkas möjligheten till måluppfyllelse 


inom samtliga uppdrag. 


 


Uppföljning ekonomi 


Säsongen 2022 har varit stabil med en tydlig återhämtning av intäkter. 


Återstår att se vid årsskiftet om man kommer upp till 2019 års nivåer vilket 


varit första målet efter tappet under Coronaåren. Slår man ut intäkterna fram 


till september i år på helårsanställda drar varje tjänst på Stenegård in nästan 


100 000 kr var. Intäkterna från Event och Trädgård ligger på plus i år. 


Trädgård drar in dubbelt så mycket som förra året. 


 


Eftersom i stort sett hela budgeten går till personalkostnader är ökade 


intäkter enda vägen till en budget i balans om man vill bevara enhetens 


verksamhetsområden aktiva.  


 


Inom själva enheten Stenegård finns följande funktioner: Hållbarhet & 


Världsarvscentrum (2 personer), Trädgårdsvaktmästeri (3 personer), Event & 


Kommunikation (1), Verksamhetsledning (1). 


 


Svedbovallen 


Verksamheten på Svedbovallen ligger inom av Enheten Stenegårds 


ansvarsområde. Verksamheten har inte varit igång under 2022 på grund av 


att ingen arrendator kunnat knytas till platsen. Omtag har skett och dialog 


med nya aktörer pågår. Allt tyder på att verksamheten kommer öppnas igen 


2023. Möjligheten att hålla Svedbovallen öppen som besöksmål är i dags-


läget helt sammanflätade med flera av enheten Stenegårds funktioner.  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


kommunstyrelsen har tagit del av redovisning fyra av tio. Ordföranden finner 


att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 







