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§ 1 Dnr 00356/2020  

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 - 
förtydligande av yttrande 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Yttrandet godkänns och sänds till Region Gävleborg.  

  

2. Yttrandet skickas till kommunstyrelsen för kännedom.         

Sammanfattning av ärendet 

Regionen har sänt länstransportplanen till kommunen för granskning 

gällande dess innehåll. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag 

på yttrande. 

 

Kommunstyrelsen återremitterade yttrandet 13 januari 2022 och 

arbetsutskottet har nu att fatta beslut om ett nytt reviderat förslag. 

 

Yttrande 

Ljusdal är regionens till ytans största kommun, men får en oproportionerligt 

liten andel av de fördelade medlen i länstransportplanen. På samma sätt får  

Regionen, i sin tur, en för liten andel i förhållande till den nationella 

fördelningen. För att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin är 

det av största vikt att tillräckliga anslag ges till projekten för att möjliggöra 

den utvecklingen som regionen har potential till.    

 

För att uppfylla den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är det viktigt att de 

tilldelade medlen ligger på samma ambitionsnivå som RUS. För att vi ska 

kunna skapa attraktiva och tillgängliga platser, ett jämlikt och jämställt 

samhälle samt ett konkurrenskraftigt näringsliv behöver det satsas på den 

grundläggande infrastrukturen.    

 

Kommunen anser att det är av största vikt att åtgärder som har varit med i 

tidigare planer genomförs som planerat. Annars riskerar kommunens 

förtroende för planarbetet att försvinna.    

 

Ljusdals kommun anser att samtliga inspelade åtgärder är viktiga för 

utvecklingen i Ljusdal och att det är av största vikt att kommunen får en 

större andel av de budgeterade medlen. Vissa åtgärder, stora som små är 
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sådana som funnits med under en längre period och påtalats i ett flertal äldre 

planer. Kommunen anser att det ska vara hög prioritet på att dessa åtgärder 

verkligen genomförs och inte enbart planeras.  

 

Som exempel kan nämnas: 

 Los (väg 310/296), ett mindre avsnitt för GC-väg som tidigare inte 

kommit till stånd på grund av problem med markåtkomst.  

 GC-väg mellan Svedja och Korskrogen, väg 84. Den tunga trafiken 

bidrar till att avsnittet blir farligt för gående och cyklister.  

 

Förutom dessa tidigare planerade åtgärder vill Ljusdal lyfta följande fyra 

fokusområden:  

 

 Åtgärden ”förbifart Ljusdal” ligger kvar, den har funnits med i tidigare 

länsplan. 

 

För kommunens fortsatta utveckling är det av största vikt att åtgärden 

som benämns ”Förbifart Ljusdal” kommer till stånd i sin helhet. Detta 

för att möjliggöra för den tunga trafiken att passera på Kyrksjönäsvägen 

och inte på riksväg 84 genom centralorten. Kommunen vill påtala sitt 

tidigare ställningstagande gällande förslaget att byta väg med 

Trafikverket, Åtgärdsvalsstudie Genomfart Ljusdal, Dnr KS 

00283/2016. Det kommer att vara ohållbart för centrummiljön att BK4-

fordon passerar därigenom. Det finns också risk för att BK4-trafik trots 

klassificeringen kan komma att använda Kyrksjönäsvägen, vilket skulle 

medföra betydande kostnader för kommunen i form av drift och 

underhåll.  

 

 På lite längre sikt, med utvecklingen av Östernäs som en ny stadsdel i 

Ljusdal, är det av största vikt att en utredning för en gång- och 

cykeltunnel under järnvägen vid resecentrum påbörjas. Detta skulle 

bidra till en säkrare och mer tillgänglig passage från centrala Ljusdal till 

den nya delen Östernäs.  

 

 Till följd av det expansiva skedet som Järvsö befinner sig i, med flertalet 

nybyggnationer av olika slag, är det viktigt att en planskild korsning vid 

en av järnvägsövergångarna anordnas. Detta för att säkerställa att 

räddningstjänsten i Järvsö ska kunna göra utryckningar på bägge sidor 

av järnvägen inom en rimlig tid och inte riskera att bli fast vid 

järnvägsövergången. Långa bomfällningar leder också till köbildning 

upp och in på Rv 83. 
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 Gång- och cykeltunneln vid Järvsö station måste prioriteras för att möta 

de allt större kraven från både lokalbefolkning och besökande om 

möjlighet till hållbart resande. Detta är ju också en parameter som 

länsplanen tar avstamp i.  

 

Kommunen har å sin sida påbörjat markförhandlingar med en markägare 

på östra sidan om järnvägen för att möjliggöra flera parkeringar som 

skulle bidra till större möjlighet för lokalbefolkningen att ta tåget istället 

för bilen.           

Beslutsunderlag 

Reviderat yttrande 25 januari 2022 

Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 9 

Tjänsteskrivelse 15 december 2021 

Protokoll arbetsutskottet 7 december 2021, § 141 

Länsplan för regional infrastruktur med bilagor  

Yrkanden 

Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Region Gävleborg  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Akt 
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§ 2 Dnr 00033/2021  

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2032 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Yttrandet ändras i enlighet med yrkandena och skickas till Region 

Gävleborg. 

 

2. Ärendet skickas till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand.    

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg arbetar med att ta fram ett regionalt trafikförsörjnings-

program som ska sträcka sig från 2022-2032 och Ljusdals kommun har fått 

ett förslag på remiss. 

 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Gävleborgs behov av 

kollektivtrafik åren 2022 till 2032, prioriterade mål samt strategier för att nå 

målen. 

 

Eftersom remisstiden är kort ska arbetsutskottet fatta beslut om kommunens 

yttrande över trafikförsörjningsprogrammet och kommunstyrelsen ska 

godkänna beslutet i efterhand.            

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande 18 januari 2022 

Remiss från Region Gävleborg med bilagor 10 december 2021 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): på sidan 2 andra stycket föreslås att texten ändras till: 

”Ljusdal kommun vill vara med och testa ny teknik. Kommun är väl lämpad 

för den nya tekniken, de stora avstånden mellan kommunens olika tätorter 

gör att Ljusdals kommun kräver en utbyggd anropsstyrd kollektivtrafik eller 

annan typ av komplettering till den traditionella organisationen. Ljusdals 

kommun är en utmärkt testgrund för storleksanpassade klimatsmarta 

fordon”. 

 

Lena Svahn (-) och Lars Molin (M): bifall till Sören Görgårds yrkande. 
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Lars Molin (M): det ska framhållas i yttrandet att remisstiden har varit för 

kort och att det har minskat möjligheterna att ha den dialog vi hade önskat att 

ha. 

 

Sören Görgård (C): bifall till Lars Molins yrkande. 

 

Marit Holmstrand (S): Yttrandet ska utformas så att förslagen kommer först i 

punktform.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Vidare ställer ordförande proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Till sist ställer ordförande sitt eget yrkande under proposition och finner att 

arbetsutskottet bifaller även detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

Region Gävleborg 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Akt 
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§ 3 Dnr 00418/2021  

Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 - 
information 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått en remiss från Trafikverket gällande förslag till nationell 

plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Remissyttrande ska skickas till 

Regeringskansliet senast 28 februari 2022. 

 

Etableringssamordnare Simon Rosell informerar om att kommunerna längs 

med norra stambanan i Gävleborgs län kommer att lämna ett gemensamt 

yttrande. Bollnäs kommer att hålla i yttrandet. I handlingarna finns ett 

tidigare inspel som Bollnäs, Ljusdals, Ovanåkers och Ockelbos kommuner 

lämnade gemensamt inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 

2022-2033 och 2022-2037. 

 

Vi är även delaktiga i ett regionalt yttrande som Region Gävleborg skriver, 

Det innehåller skarpa skrivningar med kritik om att regionen får en för liten 

del av pengarna till transportinfrastruktur. 

 

Planen är att yttrandet ska upp på kommunstyrelsen 10 februari för beslut 

och hinns det inte med ska det tas på arbetsutskottet 23 februari. 

Beslutsunderlag 

Gemensamt inspel till inriktningsplaneringen 21 januari 2021 

Remiss från Trafikverket 30 november 2021 

Bilaga till remiss 30 november 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 4 Dnr 00119/2019  

Personalinformation 

Personalutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 

Personalutskottet har frågat efter information gällande: 

 Kompetensutveckling av chefer inom Medbestämmandelagstiftning och 

förhandlingar. 

 Uppsägning av lokalt kollektivavtal med arbetstagarparten Kommunal.  

 Personalsituationen utifrån ökad Covid -19-smitta. 

 

Kompetensutveckling chefer 

Det pågår en utbildningsinsats för chefer inom kommunen där målen är att 

minska antalet centrala förhandlingar med tvister samt att stärka relationerna 

till arbetstagarparterna för att på längre sikt komma överens om ett 

samverkansavtal. 

 

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen hos chefer gällande 

Medbestämmandelagen, Förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen, att 

öka förståelsen och att använda kunskapen praktiskt samt att hantera 

formalia korrekt det vill säga förhandla enligt MBL kring planerade 

förändringar inom verksamhet och organisation. Utbildningen är indelad i 

två steg, teoretisk och praktisk. Den teoretiska delen genomfördes under 

november och då tillsammans med arbetsrättsjurist från Sveriges kommun 

och regioner. Under detta år pågår steg två med workshops med 

chefsgrupper inom förvaltningarna. 

 

Uppsägning av lokalt kollektivavtal med arbetstagarparten Kommunal 

Innan uppsägningen av det lokala kollektivavtalet med kommunal gjordes 

har samtliga förvaltningar fått ge sin bild av hur det fungerar. Det är en enad 

mening att det lokala kollektivavtalet ska sägas upp.  

 

Arbetsgivaren anser att majoriteten av de delar som det lokala 

kollektivavtalet omfattar regleras i våra centrala avtal. Det vill säga, 

kollektivavtal AB (allmänna bestämmelser) med tillhörande bilagor, 

Hökarna. Tillämpas de centrala avtalen för samtliga får vi en mer likvärdig 
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hantering för alla medarbetare i kommuns verksamheter. Vi jobbar i många 

frågor för en likvärdighet och enhetlighet. 

 

Arbetsgivaren anser att det är ett något förlegat sätt att tillämpa löneriktlinjer 

(som är en del av det lokala kollektivavtalet). Enligt våra centrala avtal är 

man väldigt tydlig med att lönesättningen ska vara individuell och 

differentierad. Detta lokala kollektivavtal som nu är uppsagt liknar mer ett 

tariff-system, vilket inte är likvärdigt med individuell och differentierad 

lönesättning (som alltså våra centrala kollektivavtal ställer krav på). 

 

Syftet med att ha lokala kollektivavtal är att det ska förenkla och förbättra 

för alla inblandade parter. Med detta lokala kollektivavtal blir det oändliga 

diskussioner om hur det ska tolkas och det går åt mycket tid och resurser för 

att tillämpa det. 

 

Arbetsgivaren har beslutat att förlänga uppsägningen med tre månader till 4 

maj då behov finns hos båda parter att hantera olika frågor som behöver 

redas ut. Ett exempel på det är ersättningar och tillägg som gäller för 

korttidspoolen. 

 

Personalsituationen utifrån ökad Covidsmitta 

Denna summering gäller för torsdag 20 januari och då denna information tas 

upp i arbetsutskottet onsdag 26 januari kan situationen vara en annan.  

 

Alla förvaltningar inom Ljusdals kommun anmäler grönt läge, vilket innebär 

att de kan hantera ökad smitta och sjukfrånvaro utan påverkan på 

verksamheten. Dock kräver det snabba beslut, att alla anställda hjälps åt och 

samarbetar med flexibla lösningar. Några verksamheter har tidigare varit 

stängda men har öppnat sina verksamheter igen. Möjligheten att samarbeta 

över förvaltningar undersöks för att säkra personalresurser, exempelvis 

innebärande att personal får frågan om att frivilligt arbeta inom annan 

förvaltning än sin ordinarie. Det finns några få verksamheter som har ett 

skört läge vilket betyder att om fler i personalen blir sjuka finns risk för stor 

påverkan på produktion och leverans av tjänst. I dagsläget är det inte aktuellt 

att aktivera krislägesavtalet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Personalinformation 24 januari 2022 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 5 Dnr 00419/2021  

Grafisk manual för Ljusdals kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Uppdatering av grafisk manual godkänns.  

 

2. Samtliga verksamheter inom Ljusdals kommun ska använda den 

uppdaterade grafiska manualen i sitt interna och externa arbete då 

Ljusdals kommun kommuniceras/marknadsförs i olika sammanhang.  

 

3. Manualen börjar gälla omgående.  

Sammanfattning av ärendet 

Då tryckta media markant avtagit och digital och social media nu dominerar 

marknaden för kommunikation och marknadsföring behövs ett nytt grepp på 

vår visuella och grafiska framtoning.  

 

Många delar i den uppdaterade manualen kvarstår; logotyp, typsnitt för både 

interna och externa dokument samt information kring bildanvändning.  

Den stora förändringen är att den röda randen har ersatts med flera olika 

färger som fritt kan användas i olika marknadsföringsmaterial tillsammans 

med logotypen för möjligheten att skapa ett mer dynamiskt digitalt material. 

 

Igenkänningsfaktorn är fortfarande Ljusdals kommuns logotyp som alltid ska 

finnas med i produktion av tryckt och digitalt material.  

 

Ljusdals kommuns grafiska manual arbetades fram under 2011. Mindre 

revideringar har gjorts under årens lopp, bland annat uppdatering av Logotyp 

då den renodlats samt information kring särprofilering. 10 år senare ser den 

kommunikativa världen annorlunda ut och vi behöver förhålla oss till och 

följa med i utvecklingen. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om 

uppdatering av grafisk manual för att gälla i samtliga verksamheter.  

 

Ekonomi  

Förslag till den uppdaterad grafiska manualen är redan framtaget av 

kommunikationsenheten. (*se bilaga till tjänsteskrivelse). Det som behöver 
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kompletteras vid beslut är att ta fram nya malldokument och detta beräknas 

kunna skötas internt av kommunikationsenheten och bekostas inom ordinarie 

budget för enheten för strategisk och hållbar utveckling, ESHU.  

 

Förslaget innefattar att redan tryckt material får fortsätta att användas tills 

det tar slut, för att sedan uppdateras/ersättas av antingen tryckt material, eller 

vid behov, nytt tryckt material enligt den uppdaterade grafiska manualen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut gällande grafisk manual 17 januari 2022 

Förslag ny grafisk manual 1 december 2021 

Nu gällande grafiska manual 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 6 Dnr 00450/2021  

Invasiva främmande arter 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Enheten för strategisk och hållbar utveckling (ESHU) samordnar och 

planerar kommunens arbete med att bekämpa invasiva främmande 

växter på kommunal mark. 

 

2. 50 000 kronor avsätts från naturvårdsfonden för arbetet med 

bekämpning av invasiva främmande växter på kommunal mark.   

Sammanfattning av ärendet 

En av de viktigaste åtgärderna för att bromsa minskningen av biologisk 

mångfald är att stoppa och begränsa spridningen av invasiva främmande 

arter. Främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som 

med människans hjälp etablerat sig på platser utanför sitt naturliga 

utbredningsområde. Arterna kan bli invasiva, det vill säga ta över en miljö 

eller konkurrera ut inhemska arter, om den nya miljön saknar det som i 

artens normala miljö håller den tillbaka. De här arterna orsakar betydande 

skada för biologisk mångfald, människors hälsa och ekonomin. Kostnader 

som uppstår kan vara för exempelvis hälsovård, djurvård, skördeförluster 

och minskade fiskebestånd. 

 

År 2015 trädde en EU-förordning om invasiva främmande arter i kraft och 

sedan 2016 finns det en unionsförteckning över vilka arter som måste 

begränsas i alla EU:s medlemsländer. För arterna på unionsförteckningen 

måste alla medlemsstater genomföra åtgärder för att: (1) förebygga nya 

introduktioner, (2) främja tidig upptäckt och snabb utrotning av nya 

förekomster och (3) hantera de arter som redan fått bred spridning. 

 

Som ett tillägg till EU-förordningen finns svenska regler i miljöbalken. I 

november 2018 beslutade regeringen även om en svensk förordning om 

invasiva främmande arter. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndig-

heten är de nationellt ansvariga myndigheterna för invasiva främmande arter. 
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Enligt den svenska förordningen har en kommun flera olika roller gällande 

arbetet med invasiva arter. Naturvårdsverket har gjort en vägledning för 

ansvarsfördelningen och det berör följande fyra områden: 

 

Ägande och förvaltning av fastigheter 

Kommunen som fastighetsägare är ansvarig för att bekämpa invasiva 

främmande växter som finns på den kommunala marken.  

 

Skötsel av allmänna grönytor 

Kommunen är ansvarig för många parker och andra allmänna ytor och kan 

förhindra att arter som är eller riskerar att bli invasiva planteras där. 

 

Avfallshantering 

Kommunen ska se till att avfallet från invasiva främmande växter hanteras så 

att det förstörs och inte i sig blir en spridningskälla. Det är även ett ansvar 

för den som mottager växtmaterial från allmänheten (Ljusdal Renhållning 

AB) att se till att avfallet hanteras på rätt sätt.   

 

Miljöövervakning 

En kommun som ansvarar för eller utför miljöövervakning har en skyldighet 

att skyndsamt rapportera till de nationellt ansvariga myndigheterna om de får 

kännedom om att en EU-listad invasiv främmande art finns i svensk miljö. 

Kommunen ska rapportera till Naturvårdsverket om det är en landart och till 

Havs- och vattenmyndigheten om det är en art i vatten. 

 

Bedömning och förslag till åtgärder 

Enligt Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) Artdatabank finns det flera fynd 

av Jättebalsamin på kommunal mark i Ljusdals kommun. Jättebalsamin är en 

EU-listad invasiv främmande art. Kommunen är därmed ansvarig för att 

bekämpa den på sin mark. Jättebalsamin är en ettårig ört som kan bli upp till 

3 meter hög. Växten blommar juli-september. Den har frökapslar med många 

frön som ofta sprätter iväg vid beröring. Jättebalsamin kan bilda utbredda 

och täta bestånd. Eftersom arten lätt sprider sig är det en fördel att 

bekämpningen kommer igång tidigt när den etablerat sig i ett område. 

Spridning av jättebalsamin kan förhindras genom att den slås innan den 

blommar och sätter frön. Fröställningarna från området bör också tas bort 

eftersom fröna kan eftermogna.   

 

Det finns också flera invasiva främmande landarter i Sverige som ännu inte 

omfattas av någon lagstiftning, ett exempel på sådan art är Blomsterlupin. 

Blomsterlupin är ett hot mot biologisk mångfald då den konkurrerar ut andra 

växter. Naturvårdsverket uppmuntrar till frivillig bekämpning av dessa arter 

och rekommenderar att man försöker förhindra spridning av den om den 
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finns på den egna marken. Blomsterlupin utvärderas för att eventuellt tas upp 

på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att 

omfattas av olika förbud. Men idag omfattas inte Blomsterlupin av den 

lagstiftning som gäller för invasiva främmande arter. 

 

Enligt Naturvårdsverket bör en plan för bekämpning av en invasiv 

främmande växt innehålla; kartläggning av förekomsten av arten, 

prioritering för bekämpning, metod och avfallshantering, upprepade insatser 

och uppföljning samt återställandeåtgärder. 

 

I Ljusdals kommun ansvarar enheten för strategisk och hållbar utveckling 

(ESHU) för Agenda 2030-målet 15 - Ekosystem och biologisk mångfald (där 

delmålet 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vatten-

ekosystem ingår). Därför bör lämpligen samordningen och planeringen av att 

bekämpa invasiva växter på kommunal mark utföras av ESHU. För att detta 

ska vara möjligt behöver det även finnas en driftbudget. För att täcka 

kostnaderna för bekämpning och destruktion bör minst 50 000 kronor årligen 

avsättas. Detta kan lämpligen tas från kommunens naturvårdsfond.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 januari 2022   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 7 Dnr 00258/2021  

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska lägga 
in sitt kommunala veto mot den planerade 
vindkraftsetableringen inom Orsa norra 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med anledning av att det inte finns 

som ärende hos kommunen.            

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag, om att kommunfullmäktige ska lägga in sitt 

kommunala veto mot den planerade vindkraftsetableringen inom Orsa norra, 

har inkommit. 

 

Förslagsställaren vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa 

Besparingsskog ska förkastas i sin helhet. Förslagsställaren föreslår också att 

Ljusdals kommun efter det att det kommunala vetot beslutats tar kontakt 

med Orsa kommun och berättar om sitt ställningstagande samt uppmanar 

Orsa kommun att besluta om att förkasta alla planer på vindkraftsutbyggnad 

inom Orsa Norra som Orsa Besparingsskog och DalaVind presenterat och 

som ligger inom Orsa kommun.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 96 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen i Orsa kommun beslutade 21 juni 2021, § 86 att anta ett 

yttrande, som yttrande vid avgränsningssamrådet, där det står att det inte 

finns stöd hos de politiska partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr.  

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa Besparingsskog ska 

förkastas i sin helhet. 

 

Dala Vind undersöker möjligheten att bygga en vindkraftpark inom ett antal 

delområden i gränstrakterna mellan Orsa kommun och Ljusdals kommun. 
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I samrådshandling från 3 juni 2021 meddelar Ljusdals kommun att alla 

områden i kommunen inte är lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Hänsyn ska 

tas till värden som landskapsbild, kulturmiljö, natur och besöksnäring.  

Projektområdet i norr berör till viss del riksintresset för friluftsliv. I 

kommunens översiktsplan finns angett att orörda, opåverkade och tysta 

vildmarksartade områden i Orsa Finnmark är av stor betydelse för rekreation 

och friluftsaktiviteter.  

 

I dagsläget kan kommunen varken avvisa eller tillstyrka etableringen då det 

ännu inte inkommit som ärende att ta ställning till.   

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget anses 

besvarat med anledning av att det inte finns som ärende hos kommunen.            

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 9 december 2021 

Protokollsutdrag Orsa kommun 21 juni 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021 

Medborgarförslag med bilaga 21 juni 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelsens 

ordförandes förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 8 Dnr 00432/2021  

Inspektion av Överförmyndarkansliet i Bollnäs - för 
kännedom 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har genomfört inspektion på 

överförmyndarkontoret i Bollnäs som sköter kommunens 

överförmyndarverksamhet. 

 

De tre kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal har ett gemensamt kansli 

lokaliserat i Bollnäs och under året har bemanningen bestått av tre 

handläggare, tre assistenter med en gemensam arbetstid om 2,5 heltid. 

Därutöver har kansliet en chef på 60 procent och särskilda 

årsredovisningsgranskare på totalt 70 procent av en heltid. Enligt 

redovisningen till länsstyrelsen så räcker den bemanningen precis vilket 

innebär att det under våren, när trycket är som störst, inte får ske något 

extraordinärt. 

 

Granskningen av årsräkningar inkomna i tid och kompletta var klar vid 

utgången av juli månad. Totalt skickades 44 påminnelser ut och två av dessa 

ledde till vitesförläggande. Kansliet arbetar med att kvalitetssäkra nyskrivna 

rutiner och länsstyrelsen ser fram emot att få ta del av dessa när arbetet är 

klart. 

 

I de tre kommunerna bor det totalt 57 507 personer. Av dessa har 687 vuxna 

personer en förordnad ställföreträdare vilket är något högra än riks-

genomsnittet. Med totalt 130 förvaltarskap är också den siffran lite högre än 

snittet. 

 

Nämndernas totalkostnad per ställföreträdarskap är drygt tusen kronor lägre 

än rikssnittet i Bollnäs/Ovanåker och cirka 650 kronor lägre i Ljusdal. 
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Länsstyrelsen har gått igenom registret avseende de akter som granskats och 

inte funnit några felaktigheter. 

 

Kansliet har arbetat med att utveckla checklistor och arbetsrutiner vilket gett 

resultat i form av välskötta akter och välskötta ärenden.  

Beslutsunderlag 

Protokoll med bilaga från Länsstyrelsen Dalarnas län 10 december 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 9 Dnr 00009/2022  

Diskussion om budgetinspel kommunstyrelsens 
budget 2023 och ELP 2024-2025  

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

En budgetdialog ska hållas 23 februari. Vid den dialogen ska samtliga 

nämnders inspel diskuteras. 

 

Kommunstyrelsen ska 10 februari fatta beslut om vilka inspel man vill göra 

till budgetdialogen 23 februari.        

 

Förvaltningschef Mikael Björk presenterar mål och utmaningar inför 2023. 

Kommunstyrelseförvaltningens chefer samt presidiet hade på tisdagen 25 

januari en fokusdag med inriktning på budget.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 1 Dnr 00356/2020  


Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 - 
förtydligande av yttrande 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Yttrandet godkänns och sänds till Region Gävleborg.  


  


2. Yttrandet skickas till kommunstyrelsen för kännedom.         


Sammanfattning av ärendet 


Regionen har sänt länstransportplanen till kommunen för granskning 


gällande dess innehåll. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag 


på yttrande. 


 


Kommunstyrelsen återremitterade yttrandet 13 januari 2022 och 


arbetsutskottet har nu att fatta beslut om ett nytt reviderat förslag. 


 


Yttrande 


Ljusdal är regionens till ytans största kommun, men får en oproportionerligt 


liten andel av de fördelade medlen i länstransportplanen. På samma sätt får  


Regionen, i sin tur, en för liten andel i förhållande till den nationella 


fördelningen. För att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin är 


det av största vikt att tillräckliga anslag ges till projekten för att möjliggöra 


den utvecklingen som regionen har potential till.    


 


För att uppfylla den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är det viktigt att de 


tilldelade medlen ligger på samma ambitionsnivå som RUS. För att vi ska 


kunna skapa attraktiva och tillgängliga platser, ett jämlikt och jämställt 


samhälle samt ett konkurrenskraftigt näringsliv behöver det satsas på den 


grundläggande infrastrukturen.    


 


Kommunen anser att det är av största vikt att åtgärder som har varit med i 


tidigare planer genomförs som planerat. Annars riskerar kommunens 


förtroende för planarbetet att försvinna.    


 


Ljusdals kommun anser att samtliga inspelade åtgärder är viktiga för 


utvecklingen i Ljusdal och att det är av största vikt att kommunen får en 


större andel av de budgeterade medlen. Vissa åtgärder, stora som små är 
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sådana som funnits med under en längre period och påtalats i ett flertal äldre 


planer. Kommunen anser att det ska vara hög prioritet på att dessa åtgärder 


verkligen genomförs och inte enbart planeras.  


 


Som exempel kan nämnas: 


 Los (väg 310/296), ett mindre avsnitt för GC-väg som tidigare inte 


kommit till stånd på grund av problem med markåtkomst.  


 GC-väg mellan Svedja och Korskrogen, väg 84. Den tunga trafiken 


bidrar till att avsnittet blir farligt för gående och cyklister.  


 


Förutom dessa tidigare planerade åtgärder vill Ljusdal lyfta följande fyra 


fokusområden:  


 


 Åtgärden ”förbifart Ljusdal” ligger kvar, den har funnits med i tidigare 


länsplan. 


 


För kommunens fortsatta utveckling är det av största vikt att åtgärden 


som benämns ”Förbifart Ljusdal” kommer till stånd i sin helhet. Detta 


för att möjliggöra för den tunga trafiken att passera på Kyrksjönäsvägen 


och inte på riksväg 84 genom centralorten. Kommunen vill påtala sitt 


tidigare ställningstagande gällande förslaget att byta väg med 


Trafikverket, Åtgärdsvalsstudie Genomfart Ljusdal, Dnr KS 


00283/2016. Det kommer att vara ohållbart för centrummiljön att BK4-


fordon passerar därigenom. Det finns också risk för att BK4-trafik trots 


klassificeringen kan komma att använda Kyrksjönäsvägen, vilket skulle 


medföra betydande kostnader för kommunen i form av drift och 


underhåll.  


 


 På lite längre sikt, med utvecklingen av Östernäs som en ny stadsdel i 


Ljusdal, är det av största vikt att en utredning för en gång- och 


cykeltunnel under järnvägen vid resecentrum påbörjas. Detta skulle 


bidra till en säkrare och mer tillgänglig passage från centrala Ljusdal till 


den nya delen Östernäs.  


 


 Till följd av det expansiva skedet som Järvsö befinner sig i, med flertalet 


nybyggnationer av olika slag, är det viktigt att en planskild korsning vid 


en av järnvägsövergångarna anordnas. Detta för att säkerställa att 


räddningstjänsten i Järvsö ska kunna göra utryckningar på bägge sidor 


av järnvägen inom en rimlig tid och inte riskera att bli fast vid 


järnvägsövergången. Långa bomfällningar leder också till köbildning 


upp och in på Rv 83. 
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 Gång- och cykeltunneln vid Järvsö station måste prioriteras för att möta 


de allt större kraven från både lokalbefolkning och besökande om 


möjlighet till hållbart resande. Detta är ju också en parameter som 


länsplanen tar avstamp i.  


 


Kommunen har å sin sida påbörjat markförhandlingar med en markägare 


på östra sidan om järnvägen för att möjliggöra flera parkeringar som 


skulle bidra till större möjlighet för lokalbefolkningen att ta tåget istället 


för bilen.           


Beslutsunderlag 


Reviderat yttrande 25 januari 2022 


Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 9 


Tjänsteskrivelse 15 december 2021 


Protokoll arbetsutskottet 7 december 2021, § 141 


Länsplan för regional infrastruktur med bilagor  


Yrkanden 


Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att arbetsutskottet bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Region Gävleborg  


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelseförvaltningen 


Akt 
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§ 2 Dnr 00033/2021  


Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2032 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Yttrandet ändras i enlighet med yrkandena och skickas till Region 


Gävleborg. 


 


2. Ärendet skickas till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand.    


Sammanfattning av ärendet 


Region Gävleborg arbetar med att ta fram ett regionalt trafikförsörjnings-


program som ska sträcka sig från 2022-2032 och Ljusdals kommun har fått 


ett förslag på remiss. 


 


Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Gävleborgs behov av 


kollektivtrafik åren 2022 till 2032, prioriterade mål samt strategier för att nå 


målen. 


 


Eftersom remisstiden är kort ska arbetsutskottet fatta beslut om kommunens 


yttrande över trafikförsörjningsprogrammet och kommunstyrelsen ska 


godkänna beslutet i efterhand.            


Beslutsunderlag 


Förslag till yttrande 18 januari 2022 


Remiss från Region Gävleborg med bilagor 10 december 2021 


Yrkanden 


Sören Görgård (C): på sidan 2 andra stycket föreslås att texten ändras till: 


”Ljusdal kommun vill vara med och testa ny teknik. Kommun är väl lämpad 


för den nya tekniken, de stora avstånden mellan kommunens olika tätorter 


gör att Ljusdals kommun kräver en utbyggd anropsstyrd kollektivtrafik eller 


annan typ av komplettering till den traditionella organisationen. Ljusdals 


kommun är en utmärkt testgrund för storleksanpassade klimatsmarta 


fordon”. 


 


Lena Svahn (-) och Lars Molin (M): bifall till Sören Görgårds yrkande. 
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Lars Molin (M): det ska framhållas i yttrandet att remisstiden har varit för 


kort och att det har minskat möjligheterna att ha den dialog vi hade önskat att 


ha. 


 


Sören Görgård (C): bifall till Lars Molins yrkande. 


 


Marit Holmstrand (S): Yttrandet ska utformas så att förslagen kommer först i 


punktform.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 


yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 


 


Vidare ställer ordförande proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 


yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 


 


Till sist ställer ordförande sitt eget yrkande under proposition och finner att 


arbetsutskottet bifaller även detta. 


 


 


Beslutsexpediering 


Region Gävleborg 


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelseförvaltningen 


Akt 
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§ 3 Dnr 00418/2021  


Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 - 
information 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunen har fått en remiss från Trafikverket gällande förslag till nationell 


plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Remissyttrande ska skickas till 


Regeringskansliet senast 28 februari 2022. 


 


Etableringssamordnare Simon Rosell informerar om att kommunerna längs 


med norra stambanan i Gävleborgs län kommer att lämna ett gemensamt 


yttrande. Bollnäs kommer att hålla i yttrandet. I handlingarna finns ett 


tidigare inspel som Bollnäs, Ljusdals, Ovanåkers och Ockelbos kommuner 


lämnade gemensamt inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 


2022-2033 och 2022-2037. 


 


Vi är även delaktiga i ett regionalt yttrande som Region Gävleborg skriver, 


Det innehåller skarpa skrivningar med kritik om att regionen får en för liten 


del av pengarna till transportinfrastruktur. 


 


Planen är att yttrandet ska upp på kommunstyrelsen 10 februari för beslut 


och hinns det inte med ska det tas på arbetsutskottet 23 februari. 


Beslutsunderlag 


Gemensamt inspel till inriktningsplaneringen 21 januari 2021 


Remiss från Trafikverket 30 november 2021 


Bilaga till remiss 30 november 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 4 Dnr 00119/2019  


Personalinformation 


Personalutskottet beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.       


Sammanfattning av ärendet 


Personalutskottet har frågat efter information gällande: 


 Kompetensutveckling av chefer inom Medbestämmandelagstiftning och 


förhandlingar. 


 Uppsägning av lokalt kollektivavtal med arbetstagarparten Kommunal.  


 Personalsituationen utifrån ökad Covid -19-smitta. 


 


Kompetensutveckling chefer 


Det pågår en utbildningsinsats för chefer inom kommunen där målen är att 


minska antalet centrala förhandlingar med tvister samt att stärka relationerna 


till arbetstagarparterna för att på längre sikt komma överens om ett 


samverkansavtal. 


 


Syftet med utbildningen är att öka kunskapen hos chefer gällande 


Medbestämmandelagen, Förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen, att 


öka förståelsen och att använda kunskapen praktiskt samt att hantera 


formalia korrekt det vill säga förhandla enligt MBL kring planerade 


förändringar inom verksamhet och organisation. Utbildningen är indelad i 


två steg, teoretisk och praktisk. Den teoretiska delen genomfördes under 


november och då tillsammans med arbetsrättsjurist från Sveriges kommun 


och regioner. Under detta år pågår steg två med workshops med 


chefsgrupper inom förvaltningarna. 


 


Uppsägning av lokalt kollektivavtal med arbetstagarparten Kommunal 


Innan uppsägningen av det lokala kollektivavtalet med kommunal gjordes 


har samtliga förvaltningar fått ge sin bild av hur det fungerar. Det är en enad 


mening att det lokala kollektivavtalet ska sägas upp.  


 


Arbetsgivaren anser att majoriteten av de delar som det lokala 


kollektivavtalet omfattar regleras i våra centrala avtal. Det vill säga, 


kollektivavtal AB (allmänna bestämmelser) med tillhörande bilagor, 


Hökarna. Tillämpas de centrala avtalen för samtliga får vi en mer likvärdig 
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hantering för alla medarbetare i kommuns verksamheter. Vi jobbar i många 


frågor för en likvärdighet och enhetlighet. 


 


Arbetsgivaren anser att det är ett något förlegat sätt att tillämpa löneriktlinjer 


(som är en del av det lokala kollektivavtalet). Enligt våra centrala avtal är 


man väldigt tydlig med att lönesättningen ska vara individuell och 


differentierad. Detta lokala kollektivavtal som nu är uppsagt liknar mer ett 


tariff-system, vilket inte är likvärdigt med individuell och differentierad 


lönesättning (som alltså våra centrala kollektivavtal ställer krav på). 


 


Syftet med att ha lokala kollektivavtal är att det ska förenkla och förbättra 


för alla inblandade parter. Med detta lokala kollektivavtal blir det oändliga 


diskussioner om hur det ska tolkas och det går åt mycket tid och resurser för 


att tillämpa det. 


 


Arbetsgivaren har beslutat att förlänga uppsägningen med tre månader till 4 


maj då behov finns hos båda parter att hantera olika frågor som behöver 


redas ut. Ett exempel på det är ersättningar och tillägg som gäller för 


korttidspoolen. 


 


Personalsituationen utifrån ökad Covidsmitta 


Denna summering gäller för torsdag 20 januari och då denna information tas 


upp i arbetsutskottet onsdag 26 januari kan situationen vara en annan.  


 


Alla förvaltningar inom Ljusdals kommun anmäler grönt läge, vilket innebär 


att de kan hantera ökad smitta och sjukfrånvaro utan påverkan på 


verksamheten. Dock kräver det snabba beslut, att alla anställda hjälps åt och 


samarbetar med flexibla lösningar. Några verksamheter har tidigare varit 


stängda men har öppnat sina verksamheter igen. Möjligheten att samarbeta 


över förvaltningar undersöks för att säkra personalresurser, exempelvis 


innebärande att personal får frågan om att frivilligt arbeta inom annan 


förvaltning än sin ordinarie. Det finns några få verksamheter som har ett 


skört läge vilket betyder att om fler i personalen blir sjuka finns risk för stor 


påverkan på produktion och leverans av tjänst. I dagsläget är det inte aktuellt 


att aktivera krislägesavtalet.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse Personalinformation 24 januari 2022 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 5 Dnr 00419/2021  


Grafisk manual för Ljusdals kommun 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Uppdatering av grafisk manual godkänns.  


 


2. Samtliga verksamheter inom Ljusdals kommun ska använda den 


uppdaterade grafiska manualen i sitt interna och externa arbete då 


Ljusdals kommun kommuniceras/marknadsförs i olika sammanhang.  


 


3. Manualen börjar gälla omgående.  


Sammanfattning av ärendet 


Då tryckta media markant avtagit och digital och social media nu dominerar 


marknaden för kommunikation och marknadsföring behövs ett nytt grepp på 


vår visuella och grafiska framtoning.  


 


Många delar i den uppdaterade manualen kvarstår; logotyp, typsnitt för både 


interna och externa dokument samt information kring bildanvändning.  


Den stora förändringen är att den röda randen har ersatts med flera olika 


färger som fritt kan användas i olika marknadsföringsmaterial tillsammans 


med logotypen för möjligheten att skapa ett mer dynamiskt digitalt material. 


 


Igenkänningsfaktorn är fortfarande Ljusdals kommuns logotyp som alltid ska 


finnas med i produktion av tryckt och digitalt material.  


 


Ljusdals kommuns grafiska manual arbetades fram under 2011. Mindre 


revideringar har gjorts under årens lopp, bland annat uppdatering av Logotyp 


då den renodlats samt information kring särprofilering. 10 år senare ser den 


kommunikativa världen annorlunda ut och vi behöver förhålla oss till och 


följa med i utvecklingen. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om 


uppdatering av grafisk manual för att gälla i samtliga verksamheter.  


 


Ekonomi  


Förslag till den uppdaterad grafiska manualen är redan framtaget av 


kommunikationsenheten. (*se bilaga till tjänsteskrivelse). Det som behöver 
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kompletteras vid beslut är att ta fram nya malldokument och detta beräknas 


kunna skötas internt av kommunikationsenheten och bekostas inom ordinarie 


budget för enheten för strategisk och hållbar utveckling, ESHU.  


 


Förslaget innefattar att redan tryckt material får fortsätta att användas tills 


det tar slut, för att sedan uppdateras/ersättas av antingen tryckt material, eller 


vid behov, nytt tryckt material enligt den uppdaterade grafiska manualen. 


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut gällande grafisk manual 17 januari 2022 


Förslag ny grafisk manual 1 december 2021 


Nu gällande grafiska manual 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-


förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 6 Dnr 00450/2021  


Invasiva främmande arter 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Enheten för strategisk och hållbar utveckling (ESHU) samordnar och 


planerar kommunens arbete med att bekämpa invasiva främmande 


växter på kommunal mark. 


 


2. 50 000 kronor avsätts från naturvårdsfonden för arbetet med 


bekämpning av invasiva främmande växter på kommunal mark.   


Sammanfattning av ärendet 


En av de viktigaste åtgärderna för att bromsa minskningen av biologisk 


mångfald är att stoppa och begränsa spridningen av invasiva främmande 


arter. Främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som 


med människans hjälp etablerat sig på platser utanför sitt naturliga 


utbredningsområde. Arterna kan bli invasiva, det vill säga ta över en miljö 


eller konkurrera ut inhemska arter, om den nya miljön saknar det som i 


artens normala miljö håller den tillbaka. De här arterna orsakar betydande 


skada för biologisk mångfald, människors hälsa och ekonomin. Kostnader 


som uppstår kan vara för exempelvis hälsovård, djurvård, skördeförluster 


och minskade fiskebestånd. 


 


År 2015 trädde en EU-förordning om invasiva främmande arter i kraft och 


sedan 2016 finns det en unionsförteckning över vilka arter som måste 


begränsas i alla EU:s medlemsländer. För arterna på unionsförteckningen 


måste alla medlemsstater genomföra åtgärder för att: (1) förebygga nya 


introduktioner, (2) främja tidig upptäckt och snabb utrotning av nya 


förekomster och (3) hantera de arter som redan fått bred spridning. 


 


Som ett tillägg till EU-förordningen finns svenska regler i miljöbalken. I 


november 2018 beslutade regeringen även om en svensk förordning om 


invasiva främmande arter. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndig-


heten är de nationellt ansvariga myndigheterna för invasiva främmande arter. 
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Enligt den svenska förordningen har en kommun flera olika roller gällande 


arbetet med invasiva arter. Naturvårdsverket har gjort en vägledning för 


ansvarsfördelningen och det berör följande fyra områden: 


 


Ägande och förvaltning av fastigheter 


Kommunen som fastighetsägare är ansvarig för att bekämpa invasiva 


främmande växter som finns på den kommunala marken.  


 


Skötsel av allmänna grönytor 


Kommunen är ansvarig för många parker och andra allmänna ytor och kan 


förhindra att arter som är eller riskerar att bli invasiva planteras där. 


 


Avfallshantering 


Kommunen ska se till att avfallet från invasiva främmande växter hanteras så 


att det förstörs och inte i sig blir en spridningskälla. Det är även ett ansvar 


för den som mottager växtmaterial från allmänheten (Ljusdal Renhållning 


AB) att se till att avfallet hanteras på rätt sätt.   


 


Miljöövervakning 


En kommun som ansvarar för eller utför miljöövervakning har en skyldighet 


att skyndsamt rapportera till de nationellt ansvariga myndigheterna om de får 


kännedom om att en EU-listad invasiv främmande art finns i svensk miljö. 


Kommunen ska rapportera till Naturvårdsverket om det är en landart och till 


Havs- och vattenmyndigheten om det är en art i vatten. 


 


Bedömning och förslag till åtgärder 


Enligt Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) Artdatabank finns det flera fynd 


av Jättebalsamin på kommunal mark i Ljusdals kommun. Jättebalsamin är en 


EU-listad invasiv främmande art. Kommunen är därmed ansvarig för att 


bekämpa den på sin mark. Jättebalsamin är en ettårig ört som kan bli upp till 


3 meter hög. Växten blommar juli-september. Den har frökapslar med många 


frön som ofta sprätter iväg vid beröring. Jättebalsamin kan bilda utbredda 


och täta bestånd. Eftersom arten lätt sprider sig är det en fördel att 


bekämpningen kommer igång tidigt när den etablerat sig i ett område. 


Spridning av jättebalsamin kan förhindras genom att den slås innan den 


blommar och sätter frön. Fröställningarna från området bör också tas bort 


eftersom fröna kan eftermogna.   


 


Det finns också flera invasiva främmande landarter i Sverige som ännu inte 


omfattas av någon lagstiftning, ett exempel på sådan art är Blomsterlupin. 


Blomsterlupin är ett hot mot biologisk mångfald då den konkurrerar ut andra 


växter. Naturvårdsverket uppmuntrar till frivillig bekämpning av dessa arter 


och rekommenderar att man försöker förhindra spridning av den om den 
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finns på den egna marken. Blomsterlupin utvärderas för att eventuellt tas upp 


på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att 


omfattas av olika förbud. Men idag omfattas inte Blomsterlupin av den 


lagstiftning som gäller för invasiva främmande arter. 


 


Enligt Naturvårdsverket bör en plan för bekämpning av en invasiv 


främmande växt innehålla; kartläggning av förekomsten av arten, 


prioritering för bekämpning, metod och avfallshantering, upprepade insatser 


och uppföljning samt återställandeåtgärder. 


 


I Ljusdals kommun ansvarar enheten för strategisk och hållbar utveckling 


(ESHU) för Agenda 2030-målet 15 - Ekosystem och biologisk mångfald (där 


delmålet 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vatten-


ekosystem ingår). Därför bör lämpligen samordningen och planeringen av att 


bekämpa invasiva växter på kommunal mark utföras av ESHU. För att detta 


ska vara möjligt behöver det även finnas en driftbudget. För att täcka 


kostnaderna för bekämpning och destruktion bör minst 50 000 kronor årligen 


avsättas. Detta kan lämpligen tas från kommunens naturvårdsfond.      


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 januari 2022   


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-


förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 7 Dnr 00258/2021  


Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska lägga 
in sitt kommunala veto mot den planerade 
vindkraftsetableringen inom Orsa norra 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget anses besvarat med anledning av att det inte finns 


som ärende hos kommunen.            


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag, om att kommunfullmäktige ska lägga in sitt 


kommunala veto mot den planerade vindkraftsetableringen inom Orsa norra, 


har inkommit. 


 


Förslagsställaren vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa 


Besparingsskog ska förkastas i sin helhet. Förslagsställaren föreslår också att 


Ljusdals kommun efter det att det kommunala vetot beslutats tar kontakt 


med Orsa kommun och berättar om sitt ställningstagande samt uppmanar 


Orsa kommun att besluta om att förkasta alla planer på vindkraftsutbyggnad 


inom Orsa Norra som Orsa Besparingsskog och DalaVind presenterat och 


som ligger inom Orsa kommun.  


 


Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 96 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen i Orsa kommun beslutade 21 juni 2021, § 86 att anta ett 


yttrande, som yttrande vid avgränsningssamrådet, där det står att det inte 


finns stöd hos de politiska partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr.  


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa Besparingsskog ska 


förkastas i sin helhet. 


 


Dala Vind undersöker möjligheten att bygga en vindkraftpark inom ett antal 


delområden i gränstrakterna mellan Orsa kommun och Ljusdals kommun. 
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I samrådshandling från 3 juni 2021 meddelar Ljusdals kommun att alla 


områden i kommunen inte är lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Hänsyn ska 


tas till värden som landskapsbild, kulturmiljö, natur och besöksnäring.  


Projektområdet i norr berör till viss del riksintresset för friluftsliv. I 


kommunens översiktsplan finns angett att orörda, opåverkade och tysta 


vildmarksartade områden i Orsa Finnmark är av stor betydelse för rekreation 


och friluftsaktiviteter.  


 


I dagsläget kan kommunen varken avvisa eller tillstyrka etableringen då det 


ännu inte inkommit som ärende att ta ställning till.   


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget anses 


besvarat med anledning av att det inte finns som ärende hos kommunen.            


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 9 december 2021 


Protokollsutdrag Orsa kommun 21 juni 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021 


Medborgarförslag med bilaga 21 juni 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelsens 


ordförandes förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 8 Dnr 00432/2021  


Inspektion av Överförmyndarkansliet i Bollnäs - för 
kännedom 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Länsstyrelsen i Dalarnas län har genomfört inspektion på 


överförmyndarkontoret i Bollnäs som sköter kommunens 


överförmyndarverksamhet. 


 


De tre kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal har ett gemensamt kansli 


lokaliserat i Bollnäs och under året har bemanningen bestått av tre 


handläggare, tre assistenter med en gemensam arbetstid om 2,5 heltid. 


Därutöver har kansliet en chef på 60 procent och särskilda 


årsredovisningsgranskare på totalt 70 procent av en heltid. Enligt 


redovisningen till länsstyrelsen så räcker den bemanningen precis vilket 


innebär att det under våren, när trycket är som störst, inte får ske något 


extraordinärt. 


 


Granskningen av årsräkningar inkomna i tid och kompletta var klar vid 


utgången av juli månad. Totalt skickades 44 påminnelser ut och två av dessa 


ledde till vitesförläggande. Kansliet arbetar med att kvalitetssäkra nyskrivna 


rutiner och länsstyrelsen ser fram emot att få ta del av dessa när arbetet är 


klart. 


 


I de tre kommunerna bor det totalt 57 507 personer. Av dessa har 687 vuxna 


personer en förordnad ställföreträdare vilket är något högra än riks-


genomsnittet. Med totalt 130 förvaltarskap är också den siffran lite högre än 


snittet. 


 


Nämndernas totalkostnad per ställföreträdarskap är drygt tusen kronor lägre 


än rikssnittet i Bollnäs/Ovanåker och cirka 650 kronor lägre i Ljusdal. 
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Länsstyrelsen har gått igenom registret avseende de akter som granskats och 


inte funnit några felaktigheter. 


 


Kansliet har arbetat med att utveckla checklistor och arbetsrutiner vilket gett 


resultat i form av välskötta akter och välskötta ärenden.  


Beslutsunderlag 


Protokoll med bilaga från Länsstyrelsen Dalarnas län 10 december 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 9 Dnr 00009/2022  


Diskussion om budgetinspel kommunstyrelsens 
budget 2023 och ELP 2024-2025  


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


En budgetdialog ska hållas 23 februari. Vid den dialogen ska samtliga 


nämnders inspel diskuteras. 


 


Kommunstyrelsen ska 10 februari fatta beslut om vilka inspel man vill göra 


till budgetdialogen 23 februari.        


 


Förvaltningschef Mikael Björk presenterar mål och utmaningar inför 2023. 


Kommunstyrelseförvaltningens chefer samt presidiet hade på tisdagen 25 


januari en fokusdag med inriktning på budget.    


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







