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Dnr 00009/2022

Budget 2023 och Plan 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 och återrapportera till kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel från
kommunstyrelsen 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 för kommunens revisorer för 2023 fastställs i enlighet
med kommunfullmäktige presidiums förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget som
omfattar minst tre år samt fastställa skattesats med mera.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till Budget 2023 med
Plan för 2024-2025 för Ljusdals kommun.
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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 som har
kompletterats med Sveriges Kommuners och Regioners senaste
skatteprognos och tillkommande ramberäkningar.
Eftersom det är valår ska detta beslut ses som ett inriktningsbeslut. Budget
2023 med Plan 2024-2025 fastställs slutligen av det nyvalda kommunfullmäktige i november.
Arbetsutskottet beslutade 18 maj 2022, § 85 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Bakgrund
Kommunernas budget är lagstadgad. I kommunallagens åttonde kapitel
behandlas ekonomisk förvaltning och vad budgeten ska innehålla.
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår).
Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, varvid
budgetåret utgörs av periodens första år. Budgeten omfattas av ett balanskrav
(intäkterna ska överstiga kostnaderna). Av budgeten ska framgå vilka anslag
som ska utgå, hur de ska finansieras och med vilken skattesats samt hur den
ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. I budgeten ska
anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning.
Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av
verksamheten. I budgeten fastställs politisk viljeinriktning (övergripande
mål) och hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika
nämnder och verksamheter (övergripande resursramar).
Nämnderna ska senare utarbeta detaljbudget, investeringsbudget och
verksamhetsplan där de redovisar hur de planerar att arbeta under
budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Detta görs inom
ramen för av kommunfullmäktige beslutade övergripande mål och anvisade
ekonomiska ramar. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen.
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Nämnderna ska därefter under budgetåret regelbundet följa upp och
utvärdera verksamheten och ekonomin. Vid avvikelser från fastställda planer
ska nämnderna vidta erforderliga åtgärder och rapportera detta till
kommunstyrelsen.
Budgetprocessen och tidigare behandling
Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till
verksamheterna. Att ta fram budgeten, följa upp den under året och slutligen
göra bokslut är en omfattande process som pågår under en period av 26
månader.
Budgetprocessen inleds i februari med en budgetdialog där
kommunstyrelseförvaltningen presenterar förslag till budgetdirektiv med
övergripande ekonomiska planeringsförutsättningar, resultatmål, finansiella
mål samt utgiftstak för nämndernas samlade resursram inför kommande år.
Nämnder/förvaltningar presenterar samtidigt strategiska inspel i form av
resultat från det gångna året samt utmaningar, möjligheter och
investeringsbehov inför kommande år.
Budgetberedningen bereder och kommunstyrelsen fastställer under mars
månad budgetdirektiv som utgör ett planeringsinstrument och ligger till
grund för det fortsatta arbetet med budget.
De politiska partierna arbetar under mars-maj med att prioritering av
viljeinriktning samt hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan
olika nämnder och verksamheter. Vid behov sker avstämningar mellan de
politiska partierna och tjänstemannaorganisationen. Det ska i denna fas inte
ske någon nämndbehandling eller nämndbeslut om förslag till budget eller
äskanden om medel. Nämndernas inspel till budgetprocessen sker via
budgetdialog.
Kommunstyrelseförvaltningen upprättar under april, utifrån budgetdirektiv
och tillkommande budgetförutsättningar från SKR, i dialog med
förvaltningarna ett beslutsunderlag med förslag till budget med plan
inklusive nettoramar per nämnd.
Budgetberedningen och kommunstyrelsen bereder förslag till budget under
maj-juni. Däremellan sker MBL-förhandling.
Kommunfullmäktige beslutar i juni om kommunens budget för
nästkommande år och plan för år två och tre. Eftersom det är valår blir detta
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beslut ett inriktningsbeslut. Det slutgiltiga beslutet sker i november av det
nyvalda fullmäktige.
Under januari förväntas de nya nämnderna fastställa detaljbudget,
investeringsbudget och verksamhetsmål.
Budget 2023, Plan 2024-2025
Kommunens budget med plan för kommande tre år beskriver politiskt
prioriterade övergripande målsättningar och resursramar. Detta utgör
sammantaget en grund för verksamhetens inriktning och omfattning.
Budgetdokumentet innehåller:
• Inledning
Budgetprocessen, styrmodell, organisation, politisk viljeinriktning, beslut.
• Planeringsförutsättningar
Omvärld och förutsättningar, god ekonomisk hushållning, finansiella mål,
verksamhetsmål, ekonomiska utgångspunkter, resursfördelning, risk- och
känslighetsanalys.
• Ekonomiska sammanställningar
Resultat-, balans-, finansierings-, drift- och investeringsbudget.
• Nämnder och bolag
Kort beskrivning av nämnder och bolag.
Kort sammanfattning av budget 2023
• Budgeten uppfyller kommunallagens krav på innehåll, budget i balans
och mål för god ekonomisk hushållning.
• Resultatmålet är 14 mnkr motsvarande 1 % andel av skatteintäkter och
statsbidrag.
• Skattesatsen är oförändrad 22,36 per skattekrona.
• Kommunen omsätter cirka 1,4 miljarder kronor.
• Verksamhetens ramar kompenseras/justeras med sammanlagt 66,3 mnkr
(motsvarar 5,10 %) för satsningar i ELP, förändrade löner, internpriser,
kapitalkostnader, demografiska volymförändringar, förändrat
personalomkostnadspålägg samt tekniska justeringar.
• I budgeten finns även medel med 1 mnkr för oförutsedda kostnader och
9,4 mnkr för utvecklingsreserv.
• Skatteintäkter och lönekompensation har beräknats utifrån SKL:s
prognoser. Demografiska volymförändringar har beräknats utifrån SCB:s
befolkningsprognos.
• Investeringsramen är 50 mnkr netto varav reinvesteringar i skolor utgör
en stor del. Ombyggnation av centralkök och nybyggnation av
Kläppaåsens friluftsområde utgår de enskilt största prioriterade
investeringsprojekten.
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• I budgeten finansieras alla investeringarna med egna medel.
• Under eget kapital finns en resultatutjämningsreserv om 18,5 mnkr som
kan användas för att vid behov kunna utjämna intäkter över en
konjunkturcykel.
Revisionens budget
Av 11 kap. 8 § kommunallagen framgår att förslag till budget för
revisorernas verksamhet ska beredas och upprättas av fullmäktiges
presidium. Fullmäktiges presidium kommer med anledning av detta att
behandla förslag till budget för revisorernas verksamhet.
I föreliggande budgetförslag lämnas därför frågan om revisionens slutgiltiga
budget utan eget ställningstagande från kommunstyrelsen.
Information och förhandling
MBL-information, enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
om budgetförslaget har genomförts genom utskick av beslutsunderlag till de
fackliga organisationerna och MBL-förhandling planeras ske 2022-05-23
och 2022-05-25.
Beslutsunderlag
Centerpartiets budgetförslag
Miljöpartiets budgetförslag
Moderaternas budgetförslag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 85
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 maj 2022
Budget 2023 och ELP 2024-2025
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till punkterna 1-8 i kommunstyrelseförvaltningens
förslag. Bifall till moderaternas budgetförslag.
Solange Nordh (C): Bifall till centerpartiets budgetförslag. Bifall till
punkterna 2-8 i kommunstyrelseförvaltningens budgetförslag.
Lena Svahn (-): Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. Avslag på
centerpartiets budgetförslag och moderaternas budgetförslag.
Mötet ajourneras. Efter 30 minuter återupptas förhandlingarna.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 2-8 i
kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller dessa.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Protokollsanteckning
Lászlò Gönczi (MP) vill ha antecknat till protokollet att han förordar
miljöpartiets budgetförslag.
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Dnr 00160/2022

Kommunfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktige:
1. Prioriterade mål och uppdrag 2023-2030 antas.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun har beslutat att Agenda 2030-målen utgör basen för
styrningen av verksamheten och ska eftersträvas av hela kommunkoncernen.
Kommunfullmäktige har beslutat om styrmodell och målområden. I arbetet
med och uppföljningen av verksamhetsplanerna utifrån Agenda 2030 har
förvaltningen funnit att ansatsen blir för bred. Arbetet och uppföljningen blir
för omfattande. Kommunledningen har också gjort bedömningen att även
målområdena blir en för bred ansats.
För att öka styrningen och få ett större fokus har ett arbete genomförts för att
få fram en prioritering av mål och uppdrag, vilken kan härledas till
respektive målområde. Kommunstyrelsen har genomfört en framtidsdag med
omvärldsspaning, fokus på kommunens utmaningar och en workshop för att
arbeta fram prioriterade mål och uppdrag. Dessa prioriterade mål och
uppdrag ska alla kommunkoncernens nämnder och bolag arbeta utifrån.
För inspel och avstämning har Näringslivsforum engagerats, vilket var en del
i underlaget till kommunstyrelsens framtidsdag.
Utifrån kommunstyrelsens framtidsdag föreslås nedanstående prioriterade
mål och uppdrag.
De prioriterade målen är God utbildning för alla, Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt samt Hållbara städer och samhällen. Dessa kan
härledas till målområde Utbildning för alla, Hållbart näringsliv och Hållbart
samhälle.
Utifrån de prioriterade målen har prioriterade uppdrag tagits fram. Alla
nämnder och bolag ska arbeta med de prioriterade uppdragen. Det är dessa
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uppdrag som kommer att följas upp av kommunfullmäktige i kommunens
årsredovisning.
För att undvika en för snäv styrning har nämnder och bolag, med ofta
specifik och lagstyrd verksamhet, möjligheten att även ha mål och uppdrag
som når andra mål inom agenda 2030. Men de prioriterade ska alla arbeta
med.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 86
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 maj 2022
Presentation prioriterade mål och uppdrag 5 maj 2022
Yrkanden
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Solange Nordh (C), Lena Svahn (-),
Sören Görgård (C), Jonny Mill (LB), Lars G Eriksson (SD) och Stina
Michelson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Protokollsanteckning
László Gönczi (MP) vill ha antecknat till protokollet att kommunfullmäktiges mål också borde innehålla mål om miljö, klimat och biologisk
mångfald.
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Dnr 00161/2022

Organisatoriska förändringar i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Verksamheten Näringsliv och exploatering bildas inom
samhällsserviceförvaltningen med kommunstyrelsen som ansvarig
nämnd.
2. Ansvaret för samhällsplanering flyttas från samhällsservicenämnden till
kommunstyrelsen.
3. Myndighetsansvaret gällande alkohol, tobak och läkemedel flyttas från
arbetsmarknad- och socialnämnden till samhällsservicenämnden.
4. Inom samhällsserviceförvaltningen, tillhörande samhällsservicenämnden,
bildas en enhet/verksamhet för myndighetsutövning gällande miljö,
livsmedel, bygglov, bostadsanpassning, alkohol, tobak och läkemedel.
5. Ansvaret för och ägandet av fastigheter inom fritidsenheten flyttas från
samhällsservicenämnden till kommunstyrelsen.
6. Kommunstyrelsen uppdras att föreslå revideringar av ansvariga nämnders
reglementen.
7. Ovanstående beslut ska gälla från och med 2023-01-01
Kommunstyrelsen beslutar
1. Enheten för strategisk och hållbar utveckling delas upp i olika enheter och
blir Verksamheten för strategisk och hållbar utveckling.
2. Verksamhetsområdena näringsliv, samhällsplanering, etablering,
infrastruktur, kollektivtrafik, mark, bostäder, vindkraft skall tillhöra
verksamheten Näringsliv och exploatering.
3. Ett extra ärende ska tas upp på arbetsutskottets sammanträde 8 juni om
klargörande av kommunchefens roll gällande näringslivsfrågor i den nya
organisationen.
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Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors har överlämnat sitt förslag till
organisatoriska förändringar i Ljusdals kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 13 maj 2022
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 87
Presentation Målinriktad organisation för Ljusdals kommun
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 24 maj 2022, § 108
Yrkanden
Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Ajournering begärs. Efter 60 minuter återupptas förhandlingarna.
Ajournering begärs åter. Efter tio minuter återupptas förhandlingarna.
Sören Görgård (C): Ett extra ärende ska tas upp på arbetsutskottets
sammanträde 8 juni om klargörande av kommunchefens roll gällande
näringslivsfrågor i den nya organisationen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande av kommunstyrelsens beslut
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Dnr 00301/2020

Samverkansavtal och Reglemente - Gemensam nämnd
för överförmyndarfrågor med Bollnäs och Ovanåkers
kommuner
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Samverkansavtal gällande gemensam nämnd för överförmyndarfrågor
med Bollnäs och Ovanåkers kommuner godkänns.
2. Reglemente gällande gemensam nämnd för överförmyndarfrågor med
Bollnäs och Ovanåkers kommuner godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2021 att ställa förfrågan till
Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun om att Ljusdals kommun önskar
ingå i den gemensamma nämnden för överförmyndarfrågor från 1 januari
2023.
Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun ställer sig genom beslut i
respektive kommunfullmäktige positiva till att Ljusdals kommun ansluter
sig.
Utifrån ovanstående beslut måste respektive kommunfullmäktige anta
samverkansavtal samt reglemente för den gemensamma nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 24 maj 2022
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 69
Förslag till reglemente för Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommun
Förslag till avtal om samverkan i gemensam nämnd
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M), Lena Svahn (-) och Sören Görgård
(C): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS protokoll 2 juni 2022 för digital justering
(Signerat, SHA-256 C9320CE583AFC72A588B2564C53FFE8048E75F10FB5E555CA5B2189FD2A59F91)

Sida 15 av 57

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida
16(56)

Datum

2022-06-02

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr 00265/2020

Fotbollshall 2.0 i Ljusdal
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Inriktningsbeslut fattas om att bygga en fotbollshall på Älvvallen över
nuvarande konstgräsplan.
2. 1,4 miljoner kronor anslås ur kommunens rörelsekapital för projektering
och upphandling.
3. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra ovanstående samt
återkomma till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för
slutligt beslut efter projektering och upphandling.
Sammanfattning av ärendet
Fotbollsklubbarna i Ljusdal har skrivit till Ljusdals kommun med önskemål
om att kommunen bygger en fotbollshall. Utifrån lärdomen av det tidigare
fotbollstältet finns kunskap vi kan överföra till detta projekt.
En fotbollshall är en stor investering som medför ökade driftskostnader. En
fotbollshall har samtidigt stora positiva effekter gällande föreningsliv,
näringsliv, folkhälsa och gymnasieskola.
I utredningen försöker vi vara så transparenta som möjligt och inte räkna för
högt på intäkter och för lågt på kostnader. Vår bedömning är att i de
presenterade kalkylerna finns en försiktighet.
Investeringen i en ny fotbollshall beräknas till 33,1 miljoner kronor. Som
underlag till kalkylen finns lämnade prisuppgifter från leverantörer.
Investeringen kommer medföra ökade driftskostnader. I kalkylen beräknat
till 1 492 000 kronor årligen.
Fotbollshallen kommer att generera en positiv samhällsnytta när vi räknar på
effekterna gällande näringsliv, gymnasieskola och hälsa. I kalkylen beräknad
till 3 747 000 kronor årligen.
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I förslaget ovan föreslås ett inriktningsbeslut och att projektering och
upphandling genomförs. Ärendet kommer sedan åter till kommunfullmäktige
för beslut.
Den främsta anledning till ovanstående förfarande är att de inhämtade
prisuppgifterna är svårbedömda. Orsaken är att priserna på byggmaterial och
transporter på senare tid ökat kraftigt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 67
Kommunchefens skrivelse 10 maj 2022
Statistik och nyckeltal 10 maj 2022
Svar på frågor från Centerpartiet 10 maj 2022
Insändare från Miljöpartiet i Ljusdal 10 maj 2022
Utredning med bilagor 3 december 2021
Arbetsutskottets protokoll 27 augusti 2020, § 63
Skrivelse från kommunens fotbollsföreningar 16 juli 2020
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Lena Svahn (-) och Lars G Eriksson (SD): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr 00018/2022

Kommunalt partistöd 2022
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt partistöd
med 1 217 608 kronor enligt nedan:










Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Ljusdalsbygdens Parti
Liberalerna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna

396 032 kr
175 168 kr
147 560 kr
147 560 kr
92 344 kr
92 344 kr
64 736 kr
64 736 kr
37 128 kr

2. Det kommunala partistödet betalas ut i juli 2022.
Sammanfattning av ärendet
Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med
ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är
9 520 kronor per parti (20% av basbeloppet på 47 600 kronor för år 2021)
och mandatstödet är 27 608 kronor (58% av basbeloppet för år 2021) per
mandat i kommunfullmäktige.
Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd samt
granskningsrapport. Se bilagor.
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Totalt uppgår partistödet till 1 209 934 kronor att fördela enligt följande:
Parti

Mandat

Grundstöd
per parti
(kr)

Mandatstöd
(kr)

Totalt (kr)

S

14

9 520

386 512

396 032

C

6

9 520

165 648

175 168

Sd

5

9 520

138 040

147 560

M

5

9 520

138 040

147 560

V

3

9 520

82 824

92 344

LB

3

9 520

82 824

92 344

L

2

9 520

55 216

64 736

Mp

2

9 520

55 216

64 736

KD

1

9 520

27 608

37 128

Summa

41

85 680

1 131 928

1 217 608

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 23 maj 2022
Redovisningar från samtliga partier
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till
kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr 00110/2020

Samverkan mellan Hälsinglands kommuner på ITområdet
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Inriktningen för det fortsatta Hälsingegemensamma arbetet med
verksamhetsutveckling inom IT-drift, ska fördjupas för att senast från
2026-01-01 bedriva verksamheten gemensamt avseende organisation, ITdriftsprocesser och infrastruktursystem. IT-driften ska utgå från en i
möjligaste mån gemensam tjänstekatalog och ska i praktiken fungera som
en tjänsteleverantör till kommunerna.
2. Frågan om vilka tjänster som ska levereras som externa molntjänster eller
genom egen drift avgörs av IT-driftorganisationen i samråd med
verksamheterna efter dess behov och med beaktande av de säkerhetskrav
som ställs på kommunerna.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med övriga Hälsinglands
kommuner leda arbetet utifrån inriktningsbeslutet och snarast påbörja
transformationsprojektet.
4. Regelbunden återrapportering om hur arbetet fortskrider ska ske till
Hälsingerådet och kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Hälsingerådet fattade 22 maj 2019 beslut om att rekommendera
kommunerna att anta ett inriktningsbeslut om fördjupad samverkan inom ITområdet med fokus på infrastruktur och drift. Samtliga Hälsingekommuner
utom Ljusdal har fattat beslut om det.
Kommentar: Anledningen till att Ljusdals kommun vid det tillfället valde att
inte politiskt hantera frågan om samverkan var att underlaget då bedömdes
otillräckligt samt att samverkan är en naturlig del av alla verksamheter på
tjänstemannanivå. Ljusdal har likt övriga kommuner varit en del i samverkan
IT Hälsingland. Ett visst arbete har påbörjats och en utredning har genomförts för att ta fram ett förslag till hur man skulle kunna åstadkomma det.
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Utredningen visar tydligt att de som är verksamma inom kommunernas ITorganisationer liksom kommunernas ledningspersonal ser vikten av att
samverka. Den konstaterade också att det finns några frågor där det måste
fattas ytterligare beslut för att på allvar komma vidare. En annan
förutsättning för att lyckas är att man åstadkommer en bred förankring på
alla nivåer i kommunernas organisationer och att man skapar en gemensam
målbild. En avgörande fråga att besvara är givetvis varför man ska
samverka.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 66
Kommunchefens skrivelse 13 maj 2022
Rapport 29 november 2021
Yrkanden
Lars Molin (M), Lena Svahn (-) och Sören Görgård (C): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr 00157/2022

Antagande av detaljplan för Järvsö Nybo 1:10, 24:1
samt 4:2 "Mines camping"
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Detaljplan för Järvsö-Nybo 1:10, 24:1 samt 4:2 ”Mines camping” antas.
Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i
samhällsservicenämnden 16 juni 2020, § 103.
Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (januari/februari
2021) och granskning (oktober/november 2021). Inkomna synpunkter,
kommunens ställningstagande till dessa samt vilka synpunkter som föranlett
revideringar av planförslaget finns redovisade i samrådsredogörelse och
granskningsutlåtande.
Detaljplanen syftar till att utveckla och underhålla Mines som en allmän
badplats samt att legalisera området som camping inom ramarna för
riksintresseområdet för friluftsliv. Syftet är också att pröva markens
lämplighet för en framtida utökning av campingområdet samt att möjliggöra
för nya faciliteter.
Inom ramen för detaljplanearbetet har en miljökonsekvensbeskrivning tagits
fram.
Beslutsunderlag
Samhällsservicenämndens protokoll 10 maj 2022, § 90
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 31 mars 2022
Antagandehandlingar
Yrkanden
Irene Jonsson (S): Bifall till samhällsservicenämndens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr 00086/2020

Motion från Sören Görgård (C) med önskemål om
utredning av förutsättningar för tillverkning av biogas i
kommunen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Sören Görgård (C) har lämnat en motion med önskemål om utredning av
förutsättningar för tillverkning av biogas i kommunen.
I motionen skriver Sören Görgård:
"Centerpartiet är ett parti med tydligt miljöfokus. Vi är teknikpositiva och
tror på utveckling.
I det ledande dokumentet ”Ljusdals vision” (som är antaget av kommunfullmäktige 2014) kan man hitta följande rader:
”en kommun där hållbarhet och ekologiskt tänkande är fundamentalt” samt
”Vi måste bedriva ett aktivt miljöarbete”, det är bra. Det visar att vi ska
fortsätta göra vår kommun miljövänligare och utveckla våra verksamheter.
Samtidigt behöver kommunen ibland bidra till att processer startas. Där står
vi idag. Vi behöver gå framåt.
I vår kommun körs mycket av matavfallet till Forsbacka för förädling till
biogas, det är synd för vi borde se det som en resurs inom kommunen.
Matavfall och gödsel från djurbesättningar kan utgöra grunden i tillverkning
av biogas inom vår kommun. Biogas är miljövänligt och flexibelt och kan
användas på många sätt. Av biogas kan vi till exempel skapa el, värme och
drivmedel. Den går också att producera på ett ställe och använda på ett
annat.
Centerpartiet föreslår att Ljusdals kommun ska ta ett steg framåt och inleda
en process där intressenteter får träffas och diskutera vad som kan göras.
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Kanske är det vårt nya drivmedel vi pratar om, kanske kan det vara en
värmekälla i fjärrvärmenätet."
Sören Görgård yrkar därför att Ljusdals kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett arbete för att undersöka vilka
förutsättningar som finns för tillverkning av biogas i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 24 februari 2020, § 33 att skicka motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade 16 mars 2020 motionen till Ljusdal Energi AB
för yttrande.
Ljusdal Energi AB skriver i sitt yttrande att statusen för biogasproduktion
idag är att regeringen ska behandla utredningarna, Biogasmarknadsutredningen, och utredningen Hållbar slamhantering. Bolaget följer utvecklingen i
frågorna.
Styrelsen tycker att frågan är principiellt viktig och utredningarna innefattar
många näringsgrenar och att frågan sannolikt därför bättre hör hemma hos
Ljusdals kommuns utvecklingsenhet.
Kommunstyrelsens beredning skickade medborgarförslaget till kommunchefen för klarläggande.
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att Regeringen har beslutat att utreda
de långsiktiga förutsättningarna för biogasmarknaden. Man har dels tillsatt
en Biogasmarknadsutredning och dels en utredning för Hållbar slamhantering.
Innan dessa utredningar är klara och de långsiktiga förutsättningarna för
biogasmarknaden är tydliga så är det i dagsläget svårt att utreda förutsättningarna för tillverkning av biogas i Ljusdals kommun.
Utifrån ovanstående föreslås att motionen avslås.
Kommunstyrelsens ordförande skrivelser i sitt förslag att regeringen har
tillsatt Biogasmarknadsutredningen och Hållbar slamhantering för att utreda
de långsiktiga förutsättningarna för biogasmarknaden. Ingen av
utredningarna är beslutade. Innan detta sker, är det svårt för Ljusdals
kommun att utreda förutsättningarna för tillverkning av biogas i Ljusdal.
Ordföranden föreslår därför att motionen avslås.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 71
Förslag till beslut 19 april 2022
Yttrande från kommunchefen 7 juli 2020
Remissyttrande från Ljusdal Energi AB 4 maj 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 24 februari 2020, § 33
Motion 24 februari 2020
Yrkanden
Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Jonny Mill (LB) och Harald Noréus
(L): Bifall till motionen.
Yvonne Oscarsson (V) och Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller Yvonne Oscarssons m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till motionen, Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Med 5 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen med hjälp av ordförandens utslagsröst beslutat att avslå motionen.
Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-)
och Yvonne Oscarsson (V) röstar Ja.
Harald Noréus (L), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M)
och Jonny Mill (LB) röstar Nej.
Lars G Eriksson (SD) avstår från att rösta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS protokoll 2 juni 2022 för digital justering
(Signerat, SHA-256 C9320CE583AFC72A588B2564C53FFE8048E75F10FB5E555CA5B2189FD2A59F91)

Sida 28 av 57

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 119

Sida
29(56)

Datum

2022-06-02

Dnr 00408/2021

Motion från Maud Jonsson (L) om att installera en eller
flera rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Maud Jonsson (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen
föreslås att en eller flera rullstolsgungor installeras på lämplig lekplats i
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 158 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till Rådet för funktionshinderfrågor
och samhällsservicenämnden.
Rådet för funktionshinderfrågor ställer sig positivt till motionen. De har som
önskemål att inviga en rullstolsgunga i Folkparken i samband med
Folkparkens 115-årsjubileum i maj 2022.
Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att sedan lekplatsutredningen
genomfördes 2010 och efterföljande åtgärder utfördes på de lekplatser som
gata- och parkenheten ansvarar för har ett antal synpunkter kommit in
angående vissa brister i tillgängligheten.
Lekmiljöerna ska vara anpassade för alla, det vill säga även för dem som har
nedsatt rörelseförmåga, synskada eller annan funktionsvariation. Ambitionen
är inte att alla ska kunna nyttja varje attraktion men alla ska kunna vara
delaktiga i leken genom att vara närvarande på lekplatsen.
Lekplatserna ska vara till glädje för så många som möjligt. De ska inspirera
barn i alla åldrar, oavsett förmågor, att samspela med varandra. Lek och
glädje frigör kropp och själ. Man får motorisk träning: koordination, balans
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och styrka, egenskaper som man har nytta av hela livet. Leken har också stor
betydelse för barns sociala samspel.
Genom att öva samspel utvecklas de sociala färdigheterna; kommunicera,
samarbeta och lösa konflikter. När barnen vågar prova nya saker utvecklas
mod och självkänsla, dessa förmågor är särskilt viktiga för barn med
funktionsnedsättning. Högt lekvärde visar att barnet kan leka på många olika
sätt och utforska sina egna idéer och lekar.
FN:s Barnkonvention blev lag 1 januari 2020. Den säger att alla barn har rätt
till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö.
Målet är att öka tillgängligheten på kommunens lekplatser. Av denna
anledning har gata- och parkenheten begärt extra medel för tillgänglighetshöjande åtgärder i den ekonomiska långtidsplanen.
Därmed föreslår nämnden att motionen ska anses vara besvarad.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionären
föreslår att fler rullstolsgungor installeras på lämplig lekplats i kommunen.
Rådet för funktionshinderfrågor ställer sig positiv till motionen. Samhällsservicenämnden anser att lekmiljöerna även ska vara anpassade för dem som
har nedsatt rörelseförmåga, synskada eller annan funktionsvariation.
Målet är att öka tillgängligheten på kommunens lekplatser. Extra medel för
detta har begärts i den ekonomiska långtidsplanen.
Ordföranden föreslår att motionen bifalles.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 75
Förslag till beslut 6 maj 2022
Protokoll från samhällsservicenämnden 12 april 2022, § 7
Yttrande från Rådet för funktionshinderfrågor 10 februari 2022
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021
Motion 19 november 2021
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (LB), Harald Noréus och Solange Nordh
(C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr 00255/2021

Motion från William Våhlberg (C) om HBTQrepresentation
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen bifalles såtillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag att
genomföra en kartläggning av kommunens arbete med HBTQ- frågor.
Sammanfattning av ärendet
William Våhlberg (C) har lämnat en motion om HBTQ-representation.
I motionen skriver han:
"Vid den här tiden förra året drabbades många föreningar, kyrkor samt själva
kommunen av stölder. Prideflaggor revs ner i alla delar av kommunen. Det
var inga vanliga stölder eftersom det fanns en tydlig mening bakom det.
Hatbrott!
Ljusdals kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla. För att
kommunen ska bli tryggare för alla handlar det om utbildning och representation. Det börjar i hemmet vad våra barn ser och hur agerar deras vuxna
kring dem. Vidare till skolan och senare på arbetsplatsen. Ingen ska behöva
känna sig otrygg eller rädd.
Här måste kommunen visa att de bryr sig och göra mer oavsett hur litet eller
stort. Det finns många goda exempel på vad andra kommuner har gjort för
att göra det som inte heller handlar om stora pengar.
Hudiksvall kommun har till exempel sin Pride trappa utanför deras bibliotek
och Forsa folkhögskola som är HBTQ certifierad. HBTQ certifiering innebär
att man genomgår utbildning via RFSL för att senare bli certifierad av
samma organisation. Utbildningen handlar bland annat om hur man bemöter
andra människor för att skapa en mer inkluderande miljö.
Det här var bara ett exempel från en kommun. Sen finns det även fler
kommuner som gör mycket annat som även är bra exempel!
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Ljusdals kommun ska vara en kommun för alla där alla kan verka, leva, vara
och älska vem man vill. Och med anledning av det yrkar jag:
1. Att kommunens organisation ska aktivt jobba med HBTQ frågor samt
genomgå utbildningar.
2. Att kommunens organisation ska sträva efter att blir HBTQ certifierade.
3. Att kommunen ska göra projekt för att öka representation och kunskapen
om HBTQIA+ personer.
4. Att dessa yrkanden ska kopplas till arbetet med de globala målen 2030."
Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 97 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till enheten för
strategisk och hållbar utveckling.
Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver 4 april 2022 i yttrande:
HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner,
personer med queera uttryck och identiteter och personer med intersexvariation.
Motionen lyfter ett viktigt område och berör Ljusdals kommuns arbete för
mänskliga rättigheter och ett socialt hållbart samhälle. Ljusdals kommuns
vision präglas av värden utifrån de tre hållbarhetsperspektiven (miljömässig,
ekonomisk, social) och de mänskliga rättigheterna. Kommunfullmäktige har
beslutat att de övergripande strategiska målområden utgår från de globala
målen i Agenda 2030, vilka även inkluderar de mänskliga rättigheterna. De
av fullmäktiges beslutade målområden är:
1. Jämlikt, jämställt och demokratiskt samhälle.
2. Hållbart samhälle
3. Hållbar miljö
4. Hållbart näringsliv och arbetsliv
5. Omsorg och hälsa
6. Utbildning för alla
Kommunens riktlinjer för mångfald utgår ifrån diskrimineringslagstiftningen
och konstaterar att mångfald i arbetslivet handlar om att främja lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete och arbetsvillkor på arbetsplatsen
oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
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funktionshinder, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck eller ålder. Ljusdals kommun ska präglas av gott bemötande,
inkludering och likabehandling medarbetare emellan samt mellan
arbetsgivare och medarbetare. I en inkluderande organisation har alla
möjlighet att vara med och påverka verksamheten och arbeta i en miljö fri
från diskriminering och hindrande strukturer och normer.
Kommunens personalpolicy omfattar kommunens värderingar och
förhållningssätt inom dessa personalpolitiska områden och vilka
förväntningar kommunen har på sina medarbetare och sina chefer.
Personalpolicyn beskriver kommunens övergripande personalpolitiska
värderingar, förhållningssätt och ställningstagande som är indelade i fyra
huvudområden
1. Dialog, delaktighet och inflytande
2. Jämställdhet, likabehandling och mångfald
3. Arbetsmiljö, hälsa och ledarskap
4. Lön, anställningsvillkor och kompetensförsörjning
Ljusdals kommun arbetar aktivt med att skapa en tryggare kommun för våra
invånare, bland annat genom Brottsförebyggande rådets arbete, En kommun
fri från våld och Delmos-projektet, förutom trygghet handlar ovanstående
om en våldsfri tillvaro, inkludering och påverkansmöjligheter.
Det finns ingen sammanställning för hur kommunens olika verksamheter
arbetar specifikt med HBTQI-frågor.
Certifiering
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och
intersexpersoners rättigheter (RFSL) är störst inom HBTQI-certifiering.
Vissa regioner servar sina verksamheter med certifiering, dock ej Region
Gävleborg. Även privata företag erbjuder certifiering eller diplomering.
RFSL:s certifiering syftar till att certifierade verksamheter ska kunna visa att
de arbetar strategiskt för att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett
respektfullt bemötande av kunder/brukare utifrån ett hbtqi-perspektiv.
Certifieringsarbetet innebär ett åtagande där en överenskommen genomförandeplan med utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete ska
följas. Certifikatet är giltigt i tre år, därefter görs en omcertifiering för att det
ska gälla i ytterligare tre år. HBTQI-certifieringens målsättning är att
anställda får en ökad kunskap om HBTQI, normer samt konsekvenser av
normer för hälsa och livsvillkor för HBTQI-personer samt att verksamheten
påbörjar ett förändringsarbete för en trygg arbetsmiljö, samt ett inkluderande
bemötande av sin målgrupp, utifrån ett HBTQI-perspektiv.
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Kostnad för certifiering hos RFSL är 125 000 kronor + moms per grupp om
25 personer. RFSL har ramavtal med Sundsvalls och Kalmars kommun där
man certifierar 5-10 verksamheter per år, avtalet gäller 2-3 år med kostnad
på 75 000 kronor + moms per grupp.
Om kommunstyrelsen beslutar att HBTQI-certifiering ska genomgås bör
kommunstyrelsen utreda vilka specifika verksamheter inom Ljusdals
kommun som skulle kunna vara prioriterade och att dessa certifieras
inledningsvis. Genom att börja i mindre skala ges möjlighet att utvärdera
utfallet av certifieringen och bedöma värdet av en vidare satsning.
Enheten för strategisk och hållbar utveckling föreslår:
1. Enheten för strategisk och hållbar utveckling får i uppdrag att genomföra
en kartläggning av kommunens arbete med HBTQ-frågor.
2. Kartläggningen ska, förutom en nulägesbeskrivning, innehålla ett konkret
förslag för framtida arbete med HBTQ-frågor (i form av uppdrag till
förvaltningar för verksamhetsplan 2023), samt en budget för detta.
Kartläggningen ska också väga kostnaden för en eventuell HBTQcertifiering mot dess effekt på verksamheten.
3. Kartläggningen samt det konkreta förslaget för framtida arbete ska
återrapporteras till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionen lyfter
ett viktigt område och berör Ljusdals kommuns arbete för mänskliga
rättigheter och ett socialt hållbart samhälle.
Kommunfullmäktige har beslutat att de övergripande strategiska
målområdena utgår från de globala målen i Agenda 2030, vilka även
inkluderar de mänskliga rättigheterna.
Kommunen har beviljats statsbidrag för 2022 med syfte att öka kunskapen
om HBTQ-personers situation och för att främja fysiska och digitala
målgruppen.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles såtillvida att
kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en kartläggning av
kommunens arbete med HBTQ-frågor.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 72
Förslag till beslut 6 maj 2022
Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 4 april 2022
Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021, § 97
Motion 21 juni 2021
Yrkanden
Stina Michelson (S), Yvonne Oscarsson (V), Irene Jonsson (S) och Lena
Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Solange Nordh (C): Motionen ska bifallas.
Irene Jonsson (S): Solange Nordhs yrkande ska avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Stina Michelsons m fl yrkande mot Solange Nordhs
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Stina Michelsons
m fl yrkande.
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Dnr 00034/2021

Medborgarförslag gällande fritidsverksamhet för
personer med kognitiva funktionsnedsättningar
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande fritidsverksamhet för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar har lämnats till kommunfullmäktige.
Fritidsverksamheten ska hållas öppen på kvällar ca klockan 18:00-22:00 och
på helger ca klockan 14:00-22:00.
Skälen till att det behövs mötesplatser och aktiviteter är
1. ”De hamnar lätt i ett utanförskap och blir isolerade.
2. De tar sig ej tiden själva att söka upp vänner, skaffa sociala kontakter
etcetera utan blir sittande ensamma hemma.
3. Det skulle det vara bra med en plats för dem att kunna träffas och umgås
med likasinnade och att det finns personal till hands.
4. Utan att behöva bli blandad med normalbegåvade och kanske bli mobbad
och att folk driver med dem.
5. De skulle behöva en lokal i centrala Ljusdal och kanske hämtning med
buss från hemmet då många saknar körkort och bussförbindelsen är dåliga
kvällar och helger.
6. De har inte samma möjligheter här i livet som de normalbegåvade har
men de har rätt att få samma förutsättningar som alla andra.
7. Vill de utöva någon sport finns inte heller det att tillgå för dem. I
Hudiksvall finns det men det är inte Ljusdals kommun.
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8. Vi måste se till att även dessa människor får hjälp så att de inte hamnar i
utanförskap och ensamhet. Då är det inte bättre i dessa tider, då är det
som förr i tiden att de blir vår tids byfånar och att folk kommer att driva
med dem och göra dem till åtlöje.”
9. Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2021, § 20 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till nämnderna
och till Rådet för funktionshinderfrågor.
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget. Nämnden
skriver i sitt yttrande att:
”En värdefull fritid främjar goda levnadsförhållanden, kan öka livskvalitet
och välmående, och kan hjälpa till att bryta den enskildes isolering samt kan
utveckla det sociala nätverket. Vidare finns det tydliga kopplingar mellan
hälsa, meningsfull fritid, fysisk aktivitet och skolresultaten. Olika
forskningsresultat och rapporter stärker bilden av att rörelse och meningsfull
fritid gör skillnad och att utanförskap leder till stora samhälleliga förluster i
slutändan.”
Arbetsmarknads- och socialnämnden håller med förslagsställaren om att den
grupp han nämner ska ha samma möjligheter som alla andra människor, men
nämnden är av åsikten att det ska möjliggöras via fritidsverksamheter för
människor med olika svårigheter utifrån de möjligheter som redan finns att
tillgå i kommunen.
Däremot anser arbetsmarknads- och socialnämnden att detta är en
kommunövergripande fråga som ingen enskild nämnd ska ha det slutgiltiga
ansvaret för. Verkställandet kan överlämnas till den nämnd som är ansvarig
för stöd och omsorg, men ansvaret bör vara på övergripande nivå så att även
de som idag inte har insatser via till exempel LSS (lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade) eller SoL (socialtjänstlagen) inkluderas.
Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande ”Fritidsverksamheten inom
Stöd och Omsorg” bedriver redan denna typ av verksamhet för vuxna kunder
över 18 år som har ett beslut om LSS-insats. Då denna verksamhet redan
finns etablerad föreslår samhällsservicenämnden att omsorgsnämnden får i
uppdrag att utreda om denna verksamhet även kan erbjudas till ungdomar
inom målgruppen.
Samhällsservicenämnden bedriver verksamhet för barn och ungdomar via
Kulturskolan och Fritidsgårdar, och välkomnar initiativ om samverkan och
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samarbete från fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg. Kulturskolan
planerar för närvarande också riktade verksamhetsinsatser för barn inom
Särskolan, då denna grupp av barn tidigare varit underrepresenterade i
ordinarie verksamhet.
Samhällsservicenämnden föreslår att omsorgsnämnden ges i uppdrag att
utreda möjligheterna att utöka det verksamhetsmässiga ansvarsområdet för
”Fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg” till att omfatta även
verksamhet för ungdomar inom målgruppen.
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget som omsorgsnämnden fått på remiss, där det efterfrågas fritidsverksamhet för personer
med någon form av psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning. Förslaget
ska gälla oavsett ålder men att barn och unga bör få ha egna aktiviteter. En
värdefull fritid främjar goda levnadsförhållanden som kan öka livskvalitet
och välmående samt kan hjälpa till att bryta den enskildes isolering samt
utveckla det sociala nätverket. Vidare finns det tydliga kopplingar mellan
hälsa och meningsfull fritid. Olika forskningsresultat visar på att meningsfull
fritid gör skillnad och att utanförskap leder till stora samhälleliga förluster i
slutändan.
Rådet för funktionshinderfrågor ställer sig positiv till medborgarförslaget.
Rådet skriver i sitt yttrande att bättre kommunikation angående vad som
finns och som åter är igång efter pandemin, tillsammans med mer samarbete
mellan kommunen och föreningar, till exempel FUB och Järvsö IF, kan
säkert utgöra ett bredare utbud av fritidsverksamhet och en god grund för
vidare utveckling.
Mer passande lokaler med plats för fler och olika aktiviteter tillsammans
med utökat samarbete enligt ovan, ser rådet fram emot.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren
föreslår att det skall finnas fritidsverksamhet för de som har någon form av
diagnos eller som är lågbegåvade eller har psykisk ohälsa.
Ljusdals kommuns fritidsverksamhet ser att det finns stora utvecklingsmöjligheter för att de ska nå ut till så många som möjligt.
Samhällsservicenämnden bedriver verksamhet för barn och ungdomar via
Kulturskolan och Fritidsgårdar och välkomnar initiativ om samverkan och
samarbete från fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg.
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Kulturskolan planerar för närvarande riktade verksamhetsinsatser för barn
inom Särskolan, då dessa har varit underrepresenterade i ordinarie
verksamhet.
Barn och ungdomar mår bra och utvecklas av att mötas i olika sammanhang.
Alla har möjlighet att delta i kommunens fritidsutbud utifrån sina egna
förutsättningar.
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 76
Förslag till beslut 6 maj 2022
Yttrande från rådet för funktionshinderfrågor 24 mars 2022
Yttrande från omsorgsnämnden 6 oktober 2021
Yttrande från samhällsservicenämnden 28 september 2021
Yttrande från Arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2021
Yttrande från Utbildningsnämnden 30 augusti 2021
Yttrande/undersökning 12 april 2021
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2021, § 20
Medborgarförslag 25 januari 2021
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr 00037/2021

Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan
centrala Ljusdal och Borr
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan centrala Ljusdal och
Borr har inkommit. Förslagsställaren skriver:
”Jag upplever att det finns ett behov av en gång- & cykelväg mellan centrala
Ljusdal och Borr, men särskilt sträckan från gamla älvbron i Lillhaga till
Borr. Den huvudsakliga anledningen till förslaget grundar sig i säkerhetstänk
för dom som vistas på vägen och en oro för hur det fungerar idag. Jag
upplever att vi blir allt fler människor i dessa områden och många vistas
utomhus med bl.a. promenader längs vägen vid tidigare nämnd sträcka, året
om. Samtidigt är sträckan belägen vid områden som upplevs vara bebodda,
bland annat av många barnfamiljer som också rör sig längs sträckan. Många
attraktiva utflyktsmål finns också längs sträckan exempelvis badstränder,
stall, skidspår & isbanor vintertid på sjöarna och promenadstigar i skogen
vilket sannolikt medför att folk rör sig längs sträckan mer. Samtidigt som
mycket folk är i rörelse längs denna sträcka året om så upplever jag att
hastigheten hos många biltrafikanter ofta överskrider det påvisade (40km/h),
inklusive busstrafiken. Vilket späder på olustkänslan av att färdas längs
vägen. Jag själv arbetar på Ljusdals sjukhus och pendlar dagligen 5 dagar i
veckan med cykel fram och tillbaka och maximerat med varselfärg och lysen
i hopp om att en dag när mina barn blir tillräckligt stora för att kunna ta sig
till skolan själv eller till badplatsen, att då kunna släppa iväg dom med ett
inre lugn om att säkerheten är på sin plats längs vägen."
Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 26 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade 22 mars 2021 medborgarförslaget till
samhällsservicenämnden för yttrande.
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Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att Ljusdals kommun har ett
uppdrag att utreda möjligheterna att anordna en gång- och cykelväg mellan
Ljusdal och Färila. I uppdraget ingår, förutom sträckan mellan FärilaForsnäset, att även utreda hur vägen ska förläggas från Forsnäset och ansluta
till befintligt gång- och cykelnät i centrala Ljusdal. Nämnden föreslår
därmed att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren
föreslår en gång- och cykelväg mellan centrala Ljusdal och Borr.
Ljusdals kommun har ett uppdrag att utreda möjligheterna för en gång- och
cykelväg mellan Ljusdal och Färila.
I uppdraget ingår, förutom sträckan Färila-Forsnäset, att utreda hur vägen
ska förläggas från Forsnäset och ansluta till befintligt gång- och cykelnät i
centrala Ljusdal.
Därmed föreslås att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 77
Förslag till beslut 9 maj 2022
Samhällsservicenämndens yttrande 13 april 2022
Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2021, § 26
Medborgarförslag 27 januari 2021
Yrkanden
Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr 00307/2021

Medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i
hela kommunen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i hela kommunen
har inlämnats.
Förslagsställaren föreslår att Ljusdals kommun börjar genomföra årliga återkommande möten med samhällsföreningar och innevånare i kommunens alla
orter. Mötena ska genomföras i orten, så att det finns möjlighet till platsbesök eller vandringar. Det är kommunen tillsammans med innevånarna och
föreningar i respektive ort som tillsammans bestämmer vad som behövs tas
upp för diskussion och information. Genom att det som innevånarna faktiskt
vill ha på sin ort, eller ser ett behov av att förbättra, ordna osv, kan ligga till
grund för och prioriteras inom kommunens drift- och investeringsarbete.
Detta gör att medborgardialogen och innevånarnas inflytande förbättras. För
att mötena skall vara meningsfulla krävs att ansvariga tjänstemän med
beslutanderätt och politiker deltar på möten.
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 144 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till enheten för
strategisk och hållbar utveckling.
Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver i sitt yttrande att
förslagsställaren lyfter en viktig fråga för att möjliggöra kommunens
utvecklingsarbete avseende dialog, demokrati- och landsbygdsutveckling.
Under hösten har medborgardialoger förts runt om i kommunen i
Delmosprojektet, vilket har varit uppskattat på de besökta orterna. Där har
det även framkommit en önskan om en utvecklad och kontinuerlig dialog
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med kommunens politiker och tjänstepersoner för att öka delaktighet i
kommunens utveckling, liksom efterfrågan på en landsbygdsutvecklare.
Den under 2021 framtagna delaktighetsmodellen svarar mot detta, då syftet
med den är att bredda demokratin genom att skapa möjligheter för delaktighet för alla medborgare oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning,
könsidentitet- eller uttryck, funktionsnedsättning, religion eller trosuppfattning, var i kommunen du bor eller krav på föreningstillhörighet.
Modellen hjälper Ljusdals kommuns förtroendevalda, tjänstemän och
medborgare att definiera när och hur en medborgardialog ska genomföras,
vem som ansvarar för dialogen och hur resultaten används.
Delaktighetsmodellen har använts under höstens medborgardialoger med
gott resultat. För att arbeta med medborgardialog, demokrati- och landsbygdsutveckling och aktivt involvera kommunens invånare och målgrupper
som sällan kommer till tals, behövs avsatta resurser på tjänstemannanivå.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren
lyfter en viktig fråga för att möjliggöra kommunens utvecklingsarbete
avseende dialog, demokrati- och landsbygdsutveckling.
Förslaget är att årliga möten ska ske med samhällsföreningar och invånare i
kommunens alla orter.
Under hösten 2021 har medborgardialoger förts runt om i kommunen, vilket
varit uppskattat. Där har framkommit önskemål om en utvecklad och kontinuerlig dialog med kommunens politiker och tjänstepersoner för att öka
delaktigheten och inflytandet av kommunens utveckling.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 78
Förslag till beslut 9 maj 2022
Yttrade från enheten för strategisk och hållbar utredning 4 april 2022
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 144
Medborgarförslag 9 september 2021
Yrkanden
Lászlò Gönczi (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr 00325/2021

Medborgarförslag gällande utökad säsong för
lekplatsen i Ljusdals folkpark
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande utökade säsong för lekplatsen i Ljusdals
folkpark har lämnats till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 148 att delegera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdalshem och
samhällsservicenämnden för yttrande.
Ljusdalshem skriver i sitt yttrande att ”för att möjliggöra längre öppettider så
behöver vi ha en rutin för följande:
- Öppning och stängning vardagar.
- Öppning och stängning helger.
- Städning toaletter/papperskorgar.
Då det är sommarvatten måste det stängas ner innan frosten kommer.
Arrendatorn av kiosken och minigolfen sköter alla sysslor juni, juli och
augusti.
Arbetsmarknadsenheten kanske kan ta på sig sysslorna på veckodagarna och
eventuell fritidspersonal på Älvvallen på helgerna under september.
Samhällsservicenämnden meddelar i sitt yttrande till kommunstyrelsen att
nämnden inte är driftshållare för lekparken i Ljusdals Folkpark och därför
föreslås att frågan hänvisas till fastighetsavdelningen inom Ljusdalshem,
som är ansvarig drifthållare vid Ljusdals Folkpark.
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I
sitt övervägande skriver hon att driftansvarig för Folkparken med tillhörande
lekplats och grönområden är fastighetsavdelningen inom Ljusdalshem (via
avtal med Mittia). Till och med augusti månad sköts öppning och stängning
av arrendatorn av kiosken och minigolfen.
Ambitionen från Ljusdalshem är att Folkparkens säsong ska utökas. För att
möjliggöra detta krävs utökade rutiner för öppning och stängning vardagar
och helger samt städning av toaletter/papperskorgar. Sommarvattnet måste
stängas ner innan frosten kommer.
Översyn av detta sker med Arbetsmarknadsenheten och fritidspersonal på
Älvvallen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 79
Förslag till beslut 19 april 2022
Samhällsservicenämndens yttrande 21 mars 2022
Ljusdalshems yttrande 19 januari 2022
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 148
Medborgarförslag 23 september 2021
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr 00021/2022

Medborgarförslag med önskemål om större kommunalt
engagemang i rovdjursfrågan
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om större kommunalt engagemang i
rovdjursfrågan har inkommit till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren anser att Gävleborgs län och dess kommuner bör ha
inflytande i beslut gällande rovdjursnivåerna, framför allt i den egna
kommunen. Kommunen bör vara informerad och medverka i rovdjursfrågorna mer än i dag.
Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2022, § 27 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunchefen för
yttrande.
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att de stora rovdjuren ska, för att
överleva, ha en population som är livskraftig. Det är riksdag och regering
som beslutar om rovdjursförvaltningen. Det är Länsstyrelsen som ansvarar
för förvaltningen av de stora rovdjuren på regional nivå. Det är också
Länsstyrelsen som beslutar om skyddsjakt.
Gällande varg och björn är det dock ett fåtal län som bär en stor del av den
nationella populationen. Något som måste gå hand i hand med en levande
landsbygd.
Ljusdals kommun vill ha en levande landsbygd och vi arbetar med stor kraft
för ökad inflyttning. Därför är medborgarförslaget värdefullt och något vi tar
med oss i arbetet med en ökad inflyttning och diskussionerna om en
utveckling av hela Ljusdals kommun.
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren
anser att Gävleborgs län och dess kommuner bör ha inflytande i beslut
gällande rovdjursnivåerna, framför allt i den egna kommunen.
Utifrån sammanfattningen av ärendet och kommunchefens yttrande anser
hon att förslaget ska anses vara besvarat.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 80
Förslag till beslut 9 maj 2022
Yttrande från kommunchefen 5 maj 2022
Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 27
Medborgarförslag 5 februari 2022
Yrkanden
Lászlò Gönczi (MP) och Yvonne Oscarsson (V): Medborgarförslaget ska
avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag, om att medborgarförslaget ska
anses besvarat, mot László Gönczis m fl yrkande om att medborgarförslaget
ska avslås. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller László Gönczis
yrkande.
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Dnr 00053/2022

Medborgarförslag om att införa hyggesfritt
kontinuitetsskogsbruk i minst hälften av kommunens
skogar utanför de tätortsnära skogarna
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag, om att införa hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk i minst
hälften av kommunens skogar utanför de tätortsnära skogarna, har inlämnats.
Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2022, § 34 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till kommunens skoglige
tjänsteman för yttrande.
Skoglige tjänstemannen skriver i sitt yttrande att hyggesfritt skogsbruk kan
bedrivas på många sätt, men att man har enats om en definition: ”Hyggesfritt
skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att
marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna
ytor.”
Till det hyggesfria skogsbruket räknas alla brukandeformer som innebär att
skogsmarken alltid har ett trädskikt. Förutom blädning, som innebär fullskiktade skogar, finns flera andra metoder, bland annat luckhuggning och
överhållna skärmar, som gör att ”skogskänslan” kan behållas.
Blädning är ett skötselsystem som kräver fullskiktade skogar och kan bara
bedrivas med skuggfördragande sekundära trädslag som gran.
Tall och björk, som är ljusälskande primärträdslag, kan föryngras med
luckhuggning eller överhållna skärmar.
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Förslagsställaren hänvisar till att det är till fördel för den biologiska
mångfalden, klimatet, det sociala rekreationsvärdet och det ekonomiska
utfallet.
Den svenska modellen med trakthyggesbruk har inte varit någon
framgångssaga för den biologiska mångfalden även om det inte rör sig om
några artutrotningar.
Ett av de Nationella miljömålen, Levande skogar, visar på en negativ trend
för den biologiska mångfalden. Fortsätter vi i samma takt med en ännu större
fragmentering av skogarna syns ingen ljusning. I Skogsstyrelsens utvärdering av målet sammanfattas det med att de åtgärder som vidtagits för att
skydda naturen inte har varit tillräckliga för att nå uppsatta miljömål för
skogen och är inte tillräckliga för att stoppa förlusten av viktiga livsmiljöer i
skogslandskapet. Men arbete pågår. Arealen gammal skog ökar. Även
arealen med grova träd och död ved ökar. De åtgärder som vidtas gör
skillnad och minskar de negativa effekterna i miljön, även om åtgärderna
idag inte är tillräckliga. Trenden för utvecklingen i miljön bedöms på kort
sikt vara negativ.
Hyggesfritt skogsbruk är troligen mer gynnsamt än trakthyggesbruk för
skuggföredragande arter och för hänglavar och barklevande lavar. Eftersom
de största träden hela tiden skördas kommer död ved dock inte skapas i
högre utsträckning än vid trakthyggesbruk. Flera ljusälskande och
störningsgynnade arter kommer att missgynnas.
Skog som växer tar upp koldioxid genom fotosyntesen och binder kolet i sin
biomassa. Kolet lagras i biomassan tills det bryts ner eller förbränns, då det
återgår till atmosfären i form av koldioxid. Så länge tillväxten är större än
avverkning och naturlig nedbrytning, ökar skogens kolförråd.
I samband med slutavverkning och markberedning frigörs från hygget
mycket av den kol som byggts upp i marken under lång tid. Trots återbeskogning utgör kalhygget ofta en kolkälla under lång tid.
I Sverige har skogen en nettobindning på 35 miljoner ton coe per år. Vi
kommer troligen av EU att bli ålagda att öka denna bindning till 42 miljoner
ton coe per år. Detta kan man göra på flera sätt.
I ett kortare tidsperspektiv kan man låta träden stå kvar eftersom kolet då
inte frigörs samtidigt som den stående skogen kan binda mer kol än en
nyplanterad skog gör i närtid.
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Över tid stabiliseras dock mängden biomassa i den stående skogen och
nettoinlagringen av kol blir mycket liten. Genom ett intensivare skogsbruk
med bland annat förädlade plantor, plantering av snabbväxande trädslag eller
gödsling kan en hög nettoproduktion upprätthållas även på lång sikt.
Att bruka skogen hyggesfritt ökar virkesförrådet och minskar skogens
utsläpp av kol.
Sett över ett längre tidsperspektiv innebär dock hyggesfria metoder att
skogens tillväxt blir lägre, vilket innebär en lägre kolinlagring.
Den tätortsnära skogen är den som är viktigast för friluftslivet. En alldeles
övervägande del av svenskarna strövar årligen i skog och mark och
naturupplevelser används mer och mer som terapi för både psykiska och
fysiska åkommor. Forskningen visar att naturterapi fungerar som
stresslindring och för rehabilitering.
De flesta skogsbesök görs i skogar mycket nära bostaden. Besöksfrekvensen
sjunker dramatiskt med ökat avstånd från bostaden. Skogarna som besöks
bör då vara gamla, ha höga träd och ha genomsikt. En tät och närmast
ogenomtränglig ungskog har lägst rekreationsvärde. Efter den första
gallringen stiger rekreationsvärdet relativt snabbt. Efterhand som skogen blir
glesare, träden grövre och skogen alltmer pelarsalslik uppskattas den mer
och mer. Om avverkningsrester och ris lämnas kvar vid gallring får
rekreationsvärdet rejäla hack.
Ett hyggesfritt skogsbruk förutsätter fullskiktade skogar. Det är en skog med
väldigt dålig genomsikt. De med jämna mellanrum återkommande
gallringarna gör att där även hela tiden finns, mer eller mindre färska,
avverkningsrester och ris. Man slipper dock perioder med ett markberett
hygge och en ogenomtränglig röjningsskog.
Att virke från hyggesfria skogar ska ha bättre kvalitet än virke från
trakthyggesskogar har svagt stöd i både vetenskap och praktik. I genomsnitt
är de likvärdiga men kvaliteten varierar mer i den hyggesfria skogen.
Däremot är virket i genomsnitt grövre. Sett över en omloppstid har den
hyggesria skogen även ett högre timmerutfall.
Volymtillväxten i skogen blir lägre med ett hyggesfritt skogsbruk
Avverkningskostnaderna blir högre i ett hyggesfritt skogsbruk men
skogsvårdskostnaderna med föryngring och röjning blir lägre.
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Facit saknas men det mesta tyder på att hyggesfritt skogsbruk har sämre
ekonomi än trakthyggesbruket.
Att ställa om från trakthyggesbruk till hyggesfritt skogsbruk tar lång tid. Att
skapa en fullskiktad blädningsskog tar ungefär en omloppstid.
Att börja med blädning i 120-åriga enskiktade granskogar är troligen inte
vägen att gå. De träd som ska avverkas de närmaste 20-200 åren måste
finnas i skogen redan idag, plus de träd som dör under vägen fram.
Omvandlingen måste i stället börja i samband med första gallringen.
Därifrån tar det sedan åtminstone 50-100 år att skapa en nästan fullskiktad
skog. Under tiden kan man avverka endast ytterst små volymer.
Vägen mot fullskiktade skogar måste alltså gå via en del hyggen. Luck- och
kanthuggning eller överhållna skärmar kan man börja med i tallskogarna
redan nu.
Att införa ett hyggesfritt skogsbruk är en viljeinriktning och alltså inget man
gör i en handvändning.
Kommunens skogar ska vara till för kommuninnevånarnas bästa. Det är upp
till ägarna att bedöma vad det är.
Är det högsta möjliga avkastning? Idag bidrar skogen med cirka 3 miljoner
kronor per år över tid. Detta i en kommunbudget om 1,2 miljarder kronor.
Innan en eventuell omställning är genomförd kommer skogsnettot att bli
mycket lägre än så.
Är det rika naturupplevelser, ska kolbindning och/eller biologisk mångfald
optimeras? Kommunskogarna kan bara marginellt bidra med detta då
kommunen äger endast cirka 1 procent av skogsmarksarealen i Ljusdals
kommun.
Kommunens skogspolicy är under översyn enligt beslut från kommunstyrelsen. Policyns utformning är helt beroende av hur utfallet blir i den här
frågan. Om kommunens skogar ska skötas enligt ett hyggesfritt alternativ
behöver policyn arbetas om.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I
sitt övervägande skriver hon att införandet av hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk är en omfattande och genomgripande åtgärd. En ny viljeinriktning
som måste föregås av grundliga utredningar där hänsyn ska tas till ett mycket
litet skogsuttag under en omställningsperiod på minst 50 år.
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Syftet med kommunens skogsinnehav är att ge möjlighet till att erbjuda
ersättningsmark/bytesareal samt att den ska ge en årlig avkastning på cirka 3
miljoner per år över tid.
Införande av hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk skulle försvåra dessa syften.
Kommunen äger endast cirka 1 procent av skogsmarksarealen i Ljusdals
kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 81
Förslag till beslut 9 maj 2022
Yttrande från skoglig tjänsteman 14 april 2022
Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 34
Medborgarförslag 21 februari 2022
Yrkanden
Sören Görgård (C), Irene Jonsson (S) och Lars G Eriksson (SD) : Bifall till
arbetsutskottets förslag.
László Gönczi (MP): Bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller Sören Görgårds m fl yrkande.
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Dnr 00295/2021

Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd
bör ses över
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag, om att taxan för serveringstillstånd bör ses över, har
lämnats in.
Förslagsställaren skriver att det är en otroligt hög kostnad för serveringstillstånd för ett enstaka tillfälle. Tillfälliga tillstånd för 1-6 dagar kostar 7 750
kronor. Om man endast har en musikkväll, en vernissage, en premiär eller
liknande en enstaka gång och önskar servera alkohol med tilltugg är det
alltså samma avgift som om man har upp till sex gånger.
Förslagsställaren önskar att frågan lyfts och att man ser över detta.
Förslagsställaren skriver att hon förstår att det är samma handläggningstid
för tillståndet, men avgiften harmonierar inte med verksamhetens inkomst.
Det finns alternativ att titta på, i till exempel Stockholms stad finns en rörlig
avgift baserad på årsomsättningen.
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 143 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver i sitt yttrande att Ljusdals
kommuns ansökningsavgift avseende serveringstillstånd för allmänheten i
medborgarförslaget har jämförts med Stockholm stads tillsynsavgifter.
Tillsynsavgifterna avseende serveringstillstånd är omsättningsbaserade såväl
i Ljusdals kommun som i Stockholm stad och i de allra flesta av landets
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övriga kommuner. De avgifterna avser enbart de som har ett stadigvarande
serveringstillstånd.
En jämförelse med Ljusdals kommuns grannkommuner avseende
ansökningsavgifter har genomförts. Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker
använder samma princip som Ljusdal. Vilken innebär att man betalar en
avgift för tillfälligt tillstånd för allmänheten dag 1-6. 1 Ljusdal är avgiften 7
750 kronor. I Bollnäs, Söderhamns och Ovanåkers kommuner är avgiften 7
814 kronor.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt
övervägande skriver hon att Ljusdals kommuns ansökningsavgift avseende
serveringstillstånd för allmänheten är omsättningsbaserad. Så ser det ut i de
flesta av landets kommuner.
En jämförelse med Ljusdals kommuns grannkommuner avseende ansökningsavgifter har genomförts i Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker. Det visar
sig att avgiften är något högre där än i Ljusdals kommun.
I ansökningsavgifter ingår kostnad för handläggning och tillsyn.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 61
Förslag till beslut 6 april 2022
Yttrande från Arbetsmarknads- och socialnämnden 22 februari 2022, § 33
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 143
Medborgarförslag 20 augusti 2021
Yrkanden
Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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