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Datum 
2022-03-02 

 
 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Enåsenrummet, onsdag 2 mars 2022 klockan 08:30-10:30 

Beslutande Ledamöter 
Marit Holmstrand (S), Ordförande 
Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande 
Sören Görgård (C) 
Solange Nordh (C), ersättare för Lars Molin (M) 
Lars G Eriksson (SD) 
 

 Ej tjänstgörande ersättare 
Iréne Jonsson (S) 
Yvonne Oscarsson (V) 
 

Övriga deltagande Nicklas Bremefors, kommunchef 
Eric Carlsson, ekonomichef, § 22-24 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Sören Görgård 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-03-03 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

  
Paragrafer § 22-24 

 Ulrica Swärd Bütikofer   

 Ordförande 
   

 Marit Holmstrand   

 Justerare 
   

 Sören Görgård   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-03-02 

Datum för anslags uppsättande 2022-03-03 

Datum för anslags nedtagande 2022-03-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 22 Dnr 00009/2022  

Budgetdirektiv för budgetåret 2023 och ELP 2024-2025 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. Direktiv för budget 2023 och ELP 2024-2025 antas som ett 
planeringsinstrument och grund för det fortsatta arbetet med budget 
2023 och ELP 2024-2025. 
 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta preliminära 
budgetramar per nämnd samt att utfärda de anvisningar till nämnder och 
förvaltningar som krävs för beredning av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat budgetdirektiv med planerings-
förutsättningar inför det fortsatta arbetet med Budget 2023 med ELP 
(Ekonomisk långtidsplan) för åren 2024-2025. I underlaget ingår även en 
tidplan. 
 
Planeringsförutsättningarna beskriver vilka ekonomiska förutsättningar 
Ljusdals kommun har för att kunna planera verksamhetens omfattning och 
inriktning de närmaste åren.  
 
Viktiga utgångspunkter är bland annat regler och praxis, lagstiftningens krav 
på en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning, bokslut 2021, 
budget 2022, ELP 2023 samt prognoser om förväntad ekonomisk tillväxt och 
kostnadsökningar de närmaste åren.  
 
Ett viktigt syfte med analysen är att utifrån finansiella mål och beräknade 
tillgängliga resurser identifiera en ram för hur mycket den löpande 
verksamheten får kosta samt hur mycket investeringarna kan uppgå till och 
dess finansiering.  
 
Utifrån dessa budgetdirektiv ska ett beslutsunderlag upprättas med 
preliminära ekonomiska ramar och övergripande nämndplaner.  
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Samtidigt vidtar det politiska arbetet med att fastställa viljeinriktning samt 
hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och 
verksamheter. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar budgetdirektiv till budget-
beredningen och kommunstyrelsen och föreslår att dessa ska utgöra ett 
planeringsinstrument och grund för det fortsatta arbetet med Budget 2023 
med ELP för 2024-2025.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2022 
Budgetdirektiv för budgetår 2023 och ELP 2024-2025 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
Aktuellt läge ska läggas till i rubrikerna på sidan 10, 11 och 12. 
 
Solange Nordh (C): bifall till Sören Görgårds yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta (ändringen har gjorts i dokumentet som går 
vidare till kommunstyrelsen).  
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§ 23 Dnr 00335/2021  

Tillämpningsanvisningar Ekonomistyrningsregler 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. Tillämpningsanvisningar Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun 
antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 13 december 2021, § 166 nya Ekonomi-
styrningsregler för Ljusdals kommun. 
 
I samband med beslutsprocessen väcktes en del frågeställningar kring hur 
nämnder och förvaltningar i praktiken ska tolka vissa skrivningar i reglerna. 
Önskemål har framförts om förtydligande anvisningar. 
 
Med anledning av detta har kommunstyrelseförvaltningen upprättat förslag 
till förtydligande Tillämpningsanvisningar till Ekonomistyrningsregler för 
Ljusdals kommun. 
 
Förslaget till Tillämpningsanvisningar har stämts av med kommunstyrelsens 
presidium samt med förvaltningschefsgruppen. 
 
Information (MBL §19) och förhandling (MBL §11) kommer att genomföras 
med de fackliga organisationerna innan beslut fattas i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2022 
Tillämpningsanvisningar Ekonomistyrningsregler 24 februari 2022 

Yrkanden 

Lena Svahn (-), Sören Görgård (C), Lars G Eriksson (SD) och Solange 
Nordh (C): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 24 Dnr 00069/2022  

Kommunens placeringar 

Arbetsutskottet beslutar 
 

1. Ekonomichefen får i uppdrag att se till att kommunen gör sig av med 
placeringar på den ryska marknaden. 
 

2. Återrapportering ska ske på kommunstyrelsen 14 mars 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av kriget i Ukraina vill kommunen markera och tillse att vi 
inte har några placeringar på den ryska marknaden. 
 
Ekonomichef Eric Carlsson informerar om att kommunen äger Globalfonder 
som investerar på alla världens marknader. Det är svårt att påverka fonderna 
att välja bort investeringar i Ryssland och andra svenska kommuner har valt 
att sälja av sina Globalfonder och göra investeringar som motsvarar 
Globalfonden exklusive Ryssland, i exempelvis Amerikafonder, 
Europafonder och Japanfonder. 
 
Ordförande Marit Holmstrand föreslår att ekonomichefen får i uppdrag att se 
till att kommunen gör sig av med placeringar på den ryska marknaden samt 
att återrapportering ska ske på kommunstyrelsen 14 mars. 

Yrkanden 

Solange Nordh (C) och Sören Görgård (C): bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Eric Carlsson 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 22 Dnr 00009/2022  


Budgetdirektiv för budgetåret 2023 och ELP 2024-2025 


Arbetsutskottets förslag  


Kommunstyrelsen beslutar 
 


1. Direktiv för budget 2023 och ELP 2024-2025 antas som ett 
planeringsinstrument och grund för det fortsatta arbetet med budget 
2023 och ELP 2024-2025. 
 


2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta preliminära 
budgetramar per nämnd samt att utfärda de anvisningar till nämnder och 
förvaltningar som krävs för beredning av ärendet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat budgetdirektiv med planerings-
förutsättningar inför det fortsatta arbetet med Budget 2023 med ELP 
(Ekonomisk långtidsplan) för åren 2024-2025. I underlaget ingår även en 
tidplan. 
 
Planeringsförutsättningarna beskriver vilka ekonomiska förutsättningar 
Ljusdals kommun har för att kunna planera verksamhetens omfattning och 
inriktning de närmaste åren.  
 
Viktiga utgångspunkter är bland annat regler och praxis, lagstiftningens krav 
på en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning, bokslut 2021, 
budget 2022, ELP 2023 samt prognoser om förväntad ekonomisk tillväxt och 
kostnadsökningar de närmaste åren.  
 
Ett viktigt syfte med analysen är att utifrån finansiella mål och beräknade 
tillgängliga resurser identifiera en ram för hur mycket den löpande 
verksamheten får kosta samt hur mycket investeringarna kan uppgå till och 
dess finansiering.  
 
Utifrån dessa budgetdirektiv ska ett beslutsunderlag upprättas med 
preliminära ekonomiska ramar och övergripande nämndplaner.  
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Samtidigt vidtar det politiska arbetet med att fastställa viljeinriktning samt 
hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och 
verksamheter. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar budgetdirektiv till budget-
beredningen och kommunstyrelsen och föreslår att dessa ska utgöra ett 
planeringsinstrument och grund för det fortsatta arbetet med Budget 2023 
med ELP för 2024-2025.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2022 
Budgetdirektiv för budgetår 2023 och ELP 2024-2025 


Yrkanden 


Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
Aktuellt läge ska läggas till i rubrikerna på sidan 10, 11 och 12. 
 
Solange Nordh (C): bifall till Sören Görgårds yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta (ändringen har gjorts i dokumentet som går 
vidare till kommunstyrelsen).  
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§ 23 Dnr 00335/2021  


Tillämpningsanvisningar Ekonomistyrningsregler 


Arbetsutskottets förslag  


Kommunstyrelsen beslutar 
 


1. Tillämpningsanvisningar Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun 
antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige antog 13 december 2021, § 166 nya Ekonomi-
styrningsregler för Ljusdals kommun. 
 
I samband med beslutsprocessen väcktes en del frågeställningar kring hur 
nämnder och förvaltningar i praktiken ska tolka vissa skrivningar i reglerna. 
Önskemål har framförts om förtydligande anvisningar. 
 
Med anledning av detta har kommunstyrelseförvaltningen upprättat förslag 
till förtydligande Tillämpningsanvisningar till Ekonomistyrningsregler för 
Ljusdals kommun. 
 
Förslaget till Tillämpningsanvisningar har stämts av med kommunstyrelsens 
presidium samt med förvaltningschefsgruppen. 
 
Information (MBL §19) och förhandling (MBL §11) kommer att genomföras 
med de fackliga organisationerna innan beslut fattas i kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2022 
Tillämpningsanvisningar Ekonomistyrningsregler 24 februari 2022 


Yrkanden 


Lena Svahn (-), Sören Görgård (C), Lars G Eriksson (SD) och Solange 
Nordh (C): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 24 Dnr 00069/2022  


Kommunens placeringar 


Arbetsutskottet beslutar 
 


1. Ekonomichefen får i uppdrag att se till att kommunen gör sig av med 
placeringar på den ryska marknaden. 
 


2. Återrapportering ska ske på kommunstyrelsen 14 mars 2022.  


Sammanfattning av ärendet 


Med anledning av kriget i Ukraina vill kommunen markera och tillse att vi 
inte har några placeringar på den ryska marknaden. 
 
Ekonomichef Eric Carlsson informerar om att kommunen äger Globalfonder 
som investerar på alla världens marknader. Det är svårt att påverka fonderna 
att välja bort investeringar i Ryssland och andra svenska kommuner har valt 
att sälja av sina Globalfonder och göra investeringar som motsvarar 
Globalfonden exklusive Ryssland, i exempelvis Amerikafonder, 
Europafonder och Japanfonder. 
 
Ordförande Marit Holmstrand föreslår att ekonomichefen får i uppdrag att se 
till att kommunen gör sig av med placeringar på den ryska marknaden samt 
att återrapportering ska ske på kommunstyrelsen 14 mars. 


Yrkanden 


Solange Nordh (C) och Sören Görgård (C): bifall till förslaget.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Eric Carlsson 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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