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§ 181 Dnr 00369/2021  

Markanvisningsavtal på del av Östernäs 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Markanvisningsavtal med Byggfakta Sverige i Ljusdal AB godkänns.     

Sammanfattning av ärendet 

Byggfakta Sverige i Ljusdal AB (Byggfakta) är i ett expansivt skede och 

önskar bygga nytt huvudkontor på del av Östernäs. Byggfakta har idag ca 

130 anställda i Ljusdal men önskar i ett första skede bygga ett huvudkontor 

för ca 175 anställda.  

 

Då den nya detaljplanen är överklagad måste markanvisningsavtalet omfatta 

både den nu gällande detaljplanen och den kommande.  

 

Markanvisningsavtalet tydliggör processen framåt och parternas olika roller 

och ansvar. 

  

Utifrån att detta är ett ärende med enskilt företag är ärendet belagt med 

sekretess tills dess att avtal tecknats.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 

Markanvisningsavtal 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Jonny Mill (LB), Irene Jonsson (S), 

Lena Svahn (-), Stina Michelson (S) och Yvonne Oscarsson (V): 

Markanvisningsavtal med Byggfakta Sverige i Ljusdal AB godkänns.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering  

Akt, Kommunchefen för verkställande 
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§ 182 Dnr 00004/2021  

Månadsuppföljning per september 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Månadsuppföljning per september 2021 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 

månadsuppföljning per juni innehållande budgetuppföljning per september 

med helårsprognos 2021 för Ljusdals kommun.  

 

Det bokförda resultatet för kommunen per september är 61,6 miljoner 

kronor. 

Budgetuppföljningen per september visar en prognos för helåret 2021 på 

47,4 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 

uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 

hushållning.  

 

Nedan redovisas en sammanfattning av budgetuppföljning januari-september 

med helårsprognos 2021. För mer information hänvisas till upprättad 

Presentation månadsuppföljning september 2021. 

 

Budgetuppföljning januari-september     

                       

Det bokförda resultatet för kommunen per 30 september är 61,6 miljoner 

kronor. Resultatet beror delvis på naturliga variationer i periodisering av 

kostnader och intäkter. Resultatet är avsevärt bättre än bokfört resultat 

motsvarande period föregående år. Då var resultatet 36,7 miljoner kronor.  

 

Helårsprognos 2021     

                     

Budgetuppföljningen per 30 september visar en prognos för helåret 2021 på 

47,4 miljoner kronor. Budget för året är 24,6 miljoner kronor vilket innebär 

en positiv budgetavvikelse på totalt 23,8 miljoner kronor. 
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Nämndernas sammantagna prognos är negativ och uppgår till -12,9 miljoner 

kronor jämfört med budget. Med anledning av tidigare prognostiserade 

underskott redovisade nämnderna i september till kommunstyrelsen vidtagna 

och planerade åtgärder för att hantera de negativa budgetavvikelserna. I 

samband med behandling av delårsrapport per augusti fick nämnderna i 

oktober uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för att säkerställa att 

obalanser ej överförs till 2022. 

 

Centrala poster och finansiering visar sammantaget en positiv prognos med 

36,6 miljoner kronor och beror främst på positiva slutregleringar av 2020 

och 2021 års skatteintäkter samt ett positivt finansnetto. 

 

Bedömning 

 

Det prognostiserade årsresultatet, 47,4 miljoner kronor, för Ljusdals 

kommun baserat på budgetuppföljning av utfall per september är betydligt 

bättre än årsbudget, 24,6 miljoner kronor.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 

uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 

hushållning.  

 

Den positiva budgetavvikelsen beror dock i hög utsträckning på poster av 

engångskaraktär (prognos slutavräkning skatteintäkter 2020 och prognos 

preliminär slutavräkning 2021).  

 

För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi är det därför nödvändigt att 

arbeta aktivt med åtgärder för att eliminera nämndernas budgetunderskott. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 19 oktober 2021 

Presentation månadsuppföljning per september 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 183 Dnr 00435/2020 

Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Detaljbudget för verksamhetsåret 2022 till kommunstyrelseförvaltningen 

 avseende drift, investering, verksamhetsplan samt ELP 2022-2023 

 godkänns. 

 

2. Uppdrag med ursprung i kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2022 som 

 berör kommunstyrelseförvaltningen ska tilläggas redan beslutad 

 verksamhetsplan för 2022. 

 

3. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att utreda och föreslå förändring 

 av portionspriset inför 2023 med utgångspunkt i kommunens ambition att 

 öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 21 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige om en budgetram för 

kommunstyrelseförvaltningen. I det gemensamma budgetförslaget från S, C, 

M och KD återfinns förutom en ekonomisk fördelning även ett antal uppdrag 

som berör kommunstyrelsen. Dessa uppdrag kompletterar redan beslutad 

verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2022. 

 

Kommunstyrelsen ska nu i egenskap av nämnd besluta om hur budgetramen 

ska fördelas. 

 

Beslutad verksamhetsplan för 2021 och 2022 bifogas handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 

Verksamhetsplan kommunstyrelseförvaltningen 2021-2022 

Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Lena Svahn (-): Punkt 2 i beslutsförslaget: 

"Kompletterar" ska bytas ut mot "tilläggas".  

 

Lena Svahn (-): Bifall till förslaget.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag inklusive Sören Görgårds 

ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Biträdande kommunchefen 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 184 Dnr 00435/2020  

Nämndernas detaljbudgetar för 2022 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Nämndernas detaljbudgetar för 2022 läggs till handlingarna. 

 

2. Omsorgsnämndens begäran om utökad ram avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om nettoramar för nämnderna 

avseende driftbudget samt investeringsbudget för budgetår 2022 (samt ELP 

2023-2024).  

 

Nämnderna inkommit med detaljbudgetar för 2022 (samt ELP 2023-2024) 

till kommunstyrelsen för kännedom. Omsorgsnämnden har dessutom i 

samband med detta inkommit med begäran om utökad budgetram om 4 

miljoner kronor för 2022 med hänvisning till det svåra budgetläge som 

omsorgsnämnden har. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att nämnderna har upprättat detalj-

budgetar för 2022 inom de nettoramar som kommunfullmäktige beslutat om 

och enligt anvisningar från kommunstyrelsen. Nämndernas detaljbudgetar 

föreslås därmed läggas till handlingarna. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen finner att omsorgsnämndens begäran om 

utökad budgetram 2022 inte är förenligt med kommunstyrelsens beslut om 

delårsrapport 2021, där omsorgsnämnden anmodas åtgärda obalanser inför 

2022. Omsorgsnämndens begäran om utökad ram föreslås därmed avslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 

Utbildningsnämndens protokoll 21 oktober 2021, § 91 

Omsorgsnämndens protokoll 29 september 2021, § 132 

Samhällsservicenämndens protokoll 22 september 2021, § 121 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 21 september 2021, § 149 
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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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§ 185 Dnr 00312/2021  

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet av vissa 
lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitik (Ds 2021:27) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Remissvaret godkänns och ska skickas till Arbetsmarknadsdepartementet.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska svara på en remiss från Arbetsmarknadsdepartementet av 

vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitik. 

 

Ärendet har skickats till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande. 

Yttrande har inkommit och bifogas handlingarna.  

 

Förvaltningschef Kenneth Forssell informerar.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 

Förslag till remissvar 

Protokoll från arbetsmarknads- och socialnämnden 19 oktober 2021, § 175 

Tjänsteskrivelse 4 oktober 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att remissyttrandet 

godkänns och ska skickas till Arbetsmarknadsdepartementet. Ordföranden 

finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Arbetsmarknadsdepartementet 

 

KS 2021-10-28 för digital signering
(Signerat, SHA-256 382FF981FF99695089774DB86972439B5D6ED8F13C07FFB1390478ABF773E6ED)

Sida 11 av 30



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

12(29) 

Datum 

2021-10-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 186 Dnr 00276/2021  

Yttrande över remiss från Miljödepartementet gällande 
betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 
2021:53) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Remissyttrandet godkänns. 

 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 

 vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 

 aktualiserats i kommunens översiktsplan. 

 

2.  En ny översiktsplan för Ljusdals kommun ska tas fram.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget innebär att kommunens möjligheter att som tidigare fritt under hela 

tillståndsprocessen besluta om vindkraftsetableringar utan krav på motive-

ring eller annat underlag försvinner och istället helt måste baseras på de 

inriktningar som finns beskrivna i en gällande översiktsplan. Förslaget som 

helhet innebär att kommunens roll tydliggörs men ställer också högre krav 

på en mer utförlig översiktsplan då lokaliseringsbeslutet strikt måste vara 

baserad på de riktlinjer som finns i översiktsplanen.  

 

Förslaget innebär att kommunen är i stort behov av en uppdaterad över-

siktsplan där vindkraftsetablering inom kommunen tydligt styrs.  

 

Arbetet med uppdatering av översiktsplanen med hänsyn till vindkrafts-

etableringar är resurskrävande varför det ekonomiskt stöd som föreslås 

användas till resurser inom detta område är nödvändiga, särskilt i en gles-

bygdskommun med relativt litet skatteunderlag och stor geografisk yta.   

 

Utredningen förslag att kommunen ska avge ett lokaliseringsbeslut inom sex 

månader bedöms att vara för kort då den enbart den politiska hanteringen 
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bedöms ta tre månader. Det är därför rimligare att detta krav förlängs till åtta 

månader. 

 

Plan och bygglagens 3 kapitel tydliggör att kommunen ska bedriva ett kont-

inuerligt arbete med översiktsplanen utifrån planeringsstrategin. Således 

ställs kravet att ha en aktuell översiktsplan oavsett detta förslag. Arbetet med 

kommunens översiktsplan kräver tid och resurser. Senaste antagna översikts-

plan är sedan 2010. 

 

Förvaltningens bedömning är att utredningens slutsatser till stora delar 

kommer ligga till grund för en reviderad lagstiftning. Fokus bör därför vara 

på att ta fram en ny översiktsplan innehållande kommunens planering för en 

hållbar vindkraftsutbyggnad. Förvaltningen föreslår därmed att kommunen 

ska besluta att vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga vindkrafts-

etableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad aktualiserats i 

kommunens översiktsplan. 

 

Förvaltningen önskar också ett beslut om att ta fram en ny översiktsplan för 

Ljusdals kommun och att det arbetet påbörjas snarast. 

 

Det finns också ett uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande tema-

tiska tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Något som ska genom-

föras i samband med framtagandet av den nya översiktsplanen. Även detta 

påkallar rimligheten i att vara restriktiva med att godkänna nya vindkrafts-

parker tills en ny översiktsplan tagits fram.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 13 oktober 2021 

Förslag till yttrande 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Lena Svahn (-), Maud Jonsson (L), Solange Nordh (C) och 

Jonny Mill (LB): Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att remissyttrandet 

godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att förslå kommun-

fullmäktige besluta att Ljusdals kommun ska vara restriktiv med att 
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godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar 

vindkraftsutbyggnad aktualiserats i kommunens översiktsplan samt att en ny 

översiktsplan för Ljusdals kommun ska tas fram. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Arbetsmarknadsdepartementet 
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§ 187 Dnr 00322/2021  

Remiss från Regeringskansliet av promemoria Ändring 
i stödet till sanering av förorenade områden  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Arbetsutskottet får delegation att avlämna remissyttrande.  

   

2. Yttrandet ska delges kommunstyrelsen för kännedom.       

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har beretts tillfälle att lämna remissyttrande på 

promemorian Ändringar i stödet till sanering av förorenade områden.  

Svar ska vara Miljödepartementet tillhanda senast 22 november 2021. 

Kommunstyrelsens sammanträde är först den 25 november. Kommun-

styrelseförvaltningen föreslår därför att arbetsutskottet får i delegation att 

avlämna remissyttrande.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delegera till 

arbetsutskottet att avlämna remissyttrande. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KSAU 
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§ 188 Dnr 00357/2021  

Arbetsmarknadsforum 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ett arbetsmarknadsforum inrättas dit företrädare för Arbetsförmedlingen 

 och det lokala näringslivet bjuds in. 

 

2.  Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande samt oppositionsråd utses 

 att representera kommunstyrelsen i Arbetsmarknadsforum. 

 

3.  Kommunchef får i uppdrag att utse deltagare ur tjänstemanna-

 organisationen. 

 

4.  Arbetsmarknadsforum ges i uppdrag att upprätta en arbetsordning för 

 forumets arbete. Arbetsordningen ska delges kommunstyrelsen.           

Sammanfattning av ärendet 

I många kommuner finns det ett Arbetsmarknadsråd/Arbetsmarknadsforum 

där företrädare för kommunen träffar representanter från Arbetsförmedling 

och näringsliv. 

 

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för både det offentliga 

och privata. Därför föreslås att ett Arbetsmarknadsforum inrättas där strate-

giska diskussioner kan föras gällande arbetsmarknad och kompetensförsörj-

ning. Arbetsmarknadsforum ska upprätta en arbetsordning som tydliggör hur 

och i vilka former som forumet skall arbeta.  

 

Arbetsordningen ska delges kommunstyrelsen.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 13 oktober 2021 

Utkast arbetsmarknadsforum 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Lena Svahn (-) och Stina Michelson 

(S): Bifall till förslaget.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 
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§ 189 Dnr 00329/2021  

Näringslivsforum 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ett Näringslivsforum inrättas dit företrädare för företag, 

 företagarföreningar, branschorganisationer och företagskluster bjuds in. 

 

2.  Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande samt oppositionsråd utses 

 att representera kommunstyrelsen i Näringslivsforum. 

 

3.  Kommunchef uppdras att utse deltagare ur tjänstemannaorganisationen. 

 

4.  Näringslivsforum ges i uppdrag att upprätta en arbetsordning för forumets 

 arbete. Arbetsordningen ska delges kommunstyrelsen.          

Sammanfattning av ärendet 

Efter det att kommunens näringslivsstiftelse Närljus avvecklats har det 

saknats en mötesplats där kommunledningen träffar företrädare för det lokala 

näringslivet. Därför föreslås härmed att ett Näringslivsforum inrättas. Det 

övergripande syftet med detta forum är att kommunledningen tillsammans 

med företrädare för företagarföreningar, branschorganisationer och företags-

kluster ska utveckla kommunens företagsklimat.  

 

Näringslivsforum ska upprätta en arbetsordning som tydliggör hur detta ska 

ske och i vilka former. Denna arbetsordning ska delges kommunstyrelsen.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 13 oktober 2021 

Utkast arbetsordning Näringslivsforum 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Lena Svahn (-) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till 

förslaget. 

 

Lars Molin (M): Under punkt 1 ska det också stå representanter för företag. I 

övrigt bifall till förslaget.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande inklusive tilläggsyrkande från Lars Molin. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 
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§ 190 Dnr 00340/2021  

Ansökan från Ramsjö Byaråds ekonomisk förening 
gällande höjd bankgaranti för Ramsjö Bymack 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ramsjö Byaråds ekonomisk förening beviljas höjd bankgaranti med  

 200 000 kr till 500 000 kronor.          

Sammanfattning av ärendet 

Ramsjö Byaråds ekonomisk förening ansöker om att höja den kommunala 

bankgarantin för Ramsjö Bymack från nuvarande 300 000 kronor till  

400 000-500 000 kronor. 

 

Orsaken till den föreslagna höjningen är främst att uppbyggnaden av 

Vindkraftsparken i Mellansjö har medfört ett större behov av bränsle i 

området samt att bränslepriserna har ökat. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunen har ett starkt intresse 

av att fortsätta understödja och trygga drivmedelsförsörjningen i de nord-

västra delarna av kommunen. Därav föreslås att den kommunala bankgaran-

tin utökas för Ramsjö Byaråds ekonomisk förening med 200 000 kronor till 

500 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 15 oktober 2021 

Ansökan från Ramsjö byaråds ekonomisk förening 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C) och Irene Jonsson 

(S): Ramsjö Byaråds ekonomisk förening beviljas höjd bankgaranti med  

200 000 kronor till 500 000 kronor.        
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 191 Dnr 00005/2021  

Delegeringsbeslut 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 24-27 år 2021. 

 

Besluten finns tillgängliga vid sammanträdet.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Delegationspärm 
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§ 192 Dnr 00211/2021  

Ny taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Förslaget till ny taxa för verksamhet enligt Lagen (2003:778) om skydd 

 mot olyckor (LSO) samt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och 

 explosiva varor (LBE) antas att gälla från 1 januari 2022. 

 

2. Timavgiften ska vara 1 050 kronor från 1 januari 2022. 

 

3. Taxan uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV).  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällserviceförvaltningen föreslår att ny taxa och ny timavgift ska gälla 

från 1 januari 2022. 

 

Förslaget innebär att en ny taxa baserad på Sveriges Kommuner och 

Regioners (SKR) taxekonstruktion antas.  

 

Detta kommer innebära en bättre täckning av kommunens kostnader för den 

handläggning som utförs inom myndighetsområdet. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår en taxa med "fast prislista" som gör den 

kund- och företagsvänlig samt är lättare att arbeta med internt.  

 

Beräkningen av timavgiften har genomförts utifrån den beräkningsmall som 

SKR tagit fram. 

  

Syftet med beräkningsmallen är att underlätta vid beräkning av den kostnad 

kommunen har i genomsnitt per timme för den handläggning som utförs 

inom ett myndighetsområde.  

 

Beräkningsmodellen består i huvudsak av två huvudområden; kostnad och 

tid.  
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Kostnaden beräknas utifrån alla relevanta direkta och indirekta kostnader. 

Exempel på direkta kostnader är personalkostnader personalomkostnader, 

material och utrustning, försäkringar med mera. Exempel på indirekta 

kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader administrationskostnader, 

nämndens kostnad och licenser/programvaror.  

 

Tiden utgörs av den tid i timmar per år som en handläggare i genomsnitt 

ägnar åt handläggning. 

 

Taxan uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV). 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 13 oktober 2021, § 139 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 september 2021 

Förslag till taxebestämmelser 29 september 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsservicenämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  
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§ 193 Dnr 00141/2021  

Årsredovisning 2020 Samordningsförbund Gävleborg 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för 

 verksamhetsåret 2020.           

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2020 har inkommit från Samordningsförbund Gävleborg.  

Samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar ska fatta beslut gällande 

ansvarsfrihet för styrelsen i förbundet.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Gävleborg 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2020. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 194 Dnr 00288/2021  

Regler för digital ärendehantering i dokument- och 
ärendehanteringssystemet Ciceron  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Regler för digital ärendehantering- Ciceron- antas.  

     

2. Reglerna ska följas från och med 1 januari 2022.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade i augusti 2021 ett generellt gallringsbeslut 

gällande gallring av scannade pappershandlingar hos myndigheter i Ljusdals 

kommun.  

 

Det beslutet ligger till grund för detta dokument som redogör för hur det 

generella gallringsbeslutet ska tillämpas på det centrala ärende- och doku-

menthanteringssystemet Ciceron. Samtliga myndigheter som använder 

Ciceron ska följa beslutet från och med 1 januari 2022.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 14 oktober 2021 

Regler för digital ärendehantering Ciceron 

Yrkanden 

Solange Nordh (C): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samtliga nämnder för verkställande 
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§ 195 Dnr 00368/2021  

Sammanträdesdagar 2022 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Sammanträdesdagar för 2022 antas. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Sammanträdesdagar för 2022 antas.          

Sammanfattning av ärendet 

 Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit följande datum för 

kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden 2022: 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

KF 31 28 28 25 30 20 
 

-  

 

-  
26 

17** 

31 
28* 19 

KS 13 10 14 7 12 2 
 

25 8 13 10* 1 

 

*Budget (valår tas budgeten i november) 

** Val av kf presidium och samt valberedning    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 oktober 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslag till 

sammanträdesdagar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 196 Dnr 00226/2018  

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Digitaliseringssamordnare Pontus Svensson utses att från och med 24  

 november 2021 vara dataskyddsombud för kommunstyrelsen.  

  

2. Kostnaden fördelas, som idag, lika mellan nämnderna.      

Sammanfattning av ärendet 

GDPR kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud. Ett 

dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personupp-

giftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 

dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs 

och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

 

Ombudet ska ha kvalificerade kunskaper och kunna arbeta självständigt och 

oberoende. Ombudet ger råd och stöd till de ansvariga/verksamheterna och 

granskar behandlingar av personuppgifter. Syftet är hjälpa organisationen att 

följa GDPR. Ombudet tar inte över ansvar som åvilar de personuppgifts-

ansvariga samt chefer och verksamhetsansvariga. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har anställt Pontus Svensson som ny digitali-

seringssamordnare. I rollen ligger även att vara gemensamt dataskydds-

ombud för samtliga nämnder.  Varje nämnd måste dock fatta beslut att utse 

honom till dataskyddsombud. Avtalet med det tidigare externa 

dataskyddsombudet har sagts upp.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 26 oktober 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt  

Digitaliseringssamordnaren  

Integritetsskyddsmyndigheten  

Säkerhetschefen 
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§ 181 Dnr 00369/2021  


Markanvisningsavtal på del av Östernäs 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Markanvisningsavtal med Byggfakta Sverige i Ljusdal AB godkänns.     


Sammanfattning av ärendet 


Byggfakta Sverige i Ljusdal AB (Byggfakta) är i ett expansivt skede och 


önskar bygga nytt huvudkontor på del av Östernäs. Byggfakta har idag ca 


130 anställda i Ljusdal men önskar i ett första skede bygga ett huvudkontor 


för ca 175 anställda.  


 


Då den nya detaljplanen är överklagad måste markanvisningsavtalet omfatta 


både den nu gällande detaljplanen och den kommande.  


 


Markanvisningsavtalet tydliggör processen framåt och parternas olika roller 


och ansvar. 


  


Utifrån att detta är ett ärende med enskilt företag är ärendet belagt med 


sekretess tills dess att avtal tecknats.              


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 


Markanvisningsavtal 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Jonny Mill (LB), Irene Jonsson (S), 


Lena Svahn (-), Stina Michelson (S) och Yvonne Oscarsson (V): 


Markanvisningsavtal med Byggfakta Sverige i Ljusdal AB godkänns.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering  


Akt, Kommunchefen för verkställande 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


5(29) 


Datum 


2021-10-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 182 Dnr 00004/2021  


Månadsuppföljning per september 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Månadsuppföljning per september 2021 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 


månadsuppföljning per juni innehållande budgetuppföljning per september 


med helårsprognos 2021 för Ljusdals kommun.  


 


Det bokförda resultatet för kommunen per september är 61,6 miljoner 


kronor. 


Budgetuppföljningen per september visar en prognos för helåret 2021 på 


47,4 miljoner kronor. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 


uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 


hushållning.  


 


Nedan redovisas en sammanfattning av budgetuppföljning januari-september 


med helårsprognos 2021. För mer information hänvisas till upprättad 


Presentation månadsuppföljning september 2021. 


 


Budgetuppföljning januari-september     


                       


Det bokförda resultatet för kommunen per 30 september är 61,6 miljoner 


kronor. Resultatet beror delvis på naturliga variationer i periodisering av 


kostnader och intäkter. Resultatet är avsevärt bättre än bokfört resultat 


motsvarande period föregående år. Då var resultatet 36,7 miljoner kronor.  


 


Helårsprognos 2021     


                     


Budgetuppföljningen per 30 september visar en prognos för helåret 2021 på 


47,4 miljoner kronor. Budget för året är 24,6 miljoner kronor vilket innebär 


en positiv budgetavvikelse på totalt 23,8 miljoner kronor. 
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Nämndernas sammantagna prognos är negativ och uppgår till -12,9 miljoner 


kronor jämfört med budget. Med anledning av tidigare prognostiserade 


underskott redovisade nämnderna i september till kommunstyrelsen vidtagna 


och planerade åtgärder för att hantera de negativa budgetavvikelserna. I 


samband med behandling av delårsrapport per augusti fick nämnderna i 


oktober uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för att säkerställa att 


obalanser ej överförs till 2022. 


 


Centrala poster och finansiering visar sammantaget en positiv prognos med 


36,6 miljoner kronor och beror främst på positiva slutregleringar av 2020 


och 2021 års skatteintäkter samt ett positivt finansnetto. 


 


Bedömning 


 


Det prognostiserade årsresultatet, 47,4 miljoner kronor, för Ljusdals 


kommun baserat på budgetuppföljning av utfall per september är betydligt 


bättre än årsbudget, 24,6 miljoner kronor.  


 


Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 


uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 


hushållning.  


 


Den positiva budgetavvikelsen beror dock i hög utsträckning på poster av 


engångskaraktär (prognos slutavräkning skatteintäkter 2020 och prognos 


preliminär slutavräkning 2021).  


 


För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi är det därför nödvändigt att 


arbeta aktivt med åtgärder för att eliminera nämndernas budgetunderskott. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 19 oktober 2021 


Presentation månadsuppföljning per september 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  
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§ 183 Dnr 00435/2020 


Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Detaljbudget för verksamhetsåret 2022 till kommunstyrelseförvaltningen 


 avseende drift, investering, verksamhetsplan samt ELP 2022-2023 


 godkänns. 


 


2. Uppdrag med ursprung i kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2022 som 


 berör kommunstyrelseförvaltningen ska tilläggas redan beslutad 


 verksamhetsplan för 2022. 


 


3. Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att utreda och föreslå förändring 


 av portionspriset inför 2023 med utgångspunkt i kommunens ambition att 


 öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel. 


Sammanfattning av ärendet 


Den 21 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige om en budgetram för 


kommunstyrelseförvaltningen. I det gemensamma budgetförslaget från S, C, 


M och KD återfinns förutom en ekonomisk fördelning även ett antal uppdrag 


som berör kommunstyrelsen. Dessa uppdrag kompletterar redan beslutad 


verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2022. 


 


Kommunstyrelsen ska nu i egenskap av nämnd besluta om hur budgetramen 


ska fördelas. 


 


Beslutad verksamhetsplan för 2021 och 2022 bifogas handlingarna. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 


Verksamhetsplan kommunstyrelseförvaltningen 2021-2022 


Yrkanden 


Sören Görgård (C) och Lena Svahn (-): Punkt 2 i beslutsförslaget: 


"Kompletterar" ska bytas ut mot "tilläggas".  


 


Lena Svahn (-): Bifall till förslaget.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 


kommunstyrelseförvaltningens förslag inklusive Sören Görgårds 


ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Biträdande kommunchefen 


Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 184 Dnr 00435/2020  


Nämndernas detaljbudgetar för 2022 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Nämndernas detaljbudgetar för 2022 läggs till handlingarna. 


 


2. Omsorgsnämndens begäran om utökad ram avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om nettoramar för nämnderna 


avseende driftbudget samt investeringsbudget för budgetår 2022 (samt ELP 


2023-2024).  


 


Nämnderna inkommit med detaljbudgetar för 2022 (samt ELP 2023-2024) 


till kommunstyrelsen för kännedom. Omsorgsnämnden har dessutom i 


samband med detta inkommit med begäran om utökad budgetram om 4 


miljoner kronor för 2022 med hänvisning till det svåra budgetläge som 


omsorgsnämnden har. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att nämnderna har upprättat detalj-


budgetar för 2022 inom de nettoramar som kommunfullmäktige beslutat om 


och enligt anvisningar från kommunstyrelsen. Nämndernas detaljbudgetar 


föreslås därmed läggas till handlingarna. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen finner att omsorgsnämndens begäran om 


utökad budgetram 2022 inte är förenligt med kommunstyrelsens beslut om 


delårsrapport 2021, där omsorgsnämnden anmodas åtgärda obalanser inför 


2022. Omsorgsnämndens begäran om utökad ram föreslås därmed avslås. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 


Utbildningsnämndens protokoll 21 oktober 2021, § 91 


Omsorgsnämndens protokoll 29 september 2021, § 132 


Samhällsservicenämndens protokoll 22 september 2021, § 121 


Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 21 september 2021, § 149 
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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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§ 185 Dnr 00312/2021  


Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet av vissa 
lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitik (Ds 2021:27) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Remissvaret godkänns och ska skickas till Arbetsmarknadsdepartementet.          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunen ska svara på en remiss från Arbetsmarknadsdepartementet av 


vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitik. 


 


Ärendet har skickats till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande. 


Yttrande har inkommit och bifogas handlingarna.  


 


Förvaltningschef Kenneth Forssell informerar.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 


Förslag till remissvar 


Protokoll från arbetsmarknads- och socialnämnden 19 oktober 2021, § 175 


Tjänsteskrivelse 4 oktober 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att remissyttrandet 


godkänns och ska skickas till Arbetsmarknadsdepartementet. Ordföranden 


finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Arbetsmarknadsdepartementet 
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§ 186 Dnr 00276/2021  


Yttrande över remiss från Miljödepartementet gällande 
betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 
2021:53) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Remissyttrandet godkänns. 


 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ljusdals kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 


 vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 


 aktualiserats i kommunens översiktsplan. 


 


2.  En ny översiktsplan för Ljusdals kommun ska tas fram.  


Sammanfattning av ärendet 


Förslaget innebär att kommunens möjligheter att som tidigare fritt under hela 


tillståndsprocessen besluta om vindkraftsetableringar utan krav på motive-


ring eller annat underlag försvinner och istället helt måste baseras på de 


inriktningar som finns beskrivna i en gällande översiktsplan. Förslaget som 


helhet innebär att kommunens roll tydliggörs men ställer också högre krav 


på en mer utförlig översiktsplan då lokaliseringsbeslutet strikt måste vara 


baserad på de riktlinjer som finns i översiktsplanen.  


 


Förslaget innebär att kommunen är i stort behov av en uppdaterad över-


siktsplan där vindkraftsetablering inom kommunen tydligt styrs.  


 


Arbetet med uppdatering av översiktsplanen med hänsyn till vindkrafts-


etableringar är resurskrävande varför det ekonomiskt stöd som föreslås 


användas till resurser inom detta område är nödvändiga, särskilt i en gles-


bygdskommun med relativt litet skatteunderlag och stor geografisk yta.   


 


Utredningen förslag att kommunen ska avge ett lokaliseringsbeslut inom sex 


månader bedöms att vara för kort då den enbart den politiska hanteringen 
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bedöms ta tre månader. Det är därför rimligare att detta krav förlängs till åtta 


månader. 


 


Plan och bygglagens 3 kapitel tydliggör att kommunen ska bedriva ett kont-


inuerligt arbete med översiktsplanen utifrån planeringsstrategin. Således 


ställs kravet att ha en aktuell översiktsplan oavsett detta förslag. Arbetet med 


kommunens översiktsplan kräver tid och resurser. Senaste antagna översikts-


plan är sedan 2010. 


 


Förvaltningens bedömning är att utredningens slutsatser till stora delar 


kommer ligga till grund för en reviderad lagstiftning. Fokus bör därför vara 


på att ta fram en ny översiktsplan innehållande kommunens planering för en 


hållbar vindkraftsutbyggnad. Förvaltningen föreslår därmed att kommunen 


ska besluta att vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga vindkrafts-


etableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad aktualiserats i 


kommunens översiktsplan. 


 


Förvaltningen önskar också ett beslut om att ta fram en ny översiktsplan för 


Ljusdals kommun och att det arbetet påbörjas snarast. 


 


Det finns också ett uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande tema-


tiska tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Något som ska genom-


föras i samband med framtagandet av den nya översiktsplanen. Även detta 


påkallar rimligheten i att vara restriktiva med att godkänna nya vindkrafts-


parker tills en ny översiktsplan tagits fram.        


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 13 oktober 2021 


Förslag till yttrande 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Lena Svahn (-), Maud Jonsson (L), Solange Nordh (C) och 


Jonny Mill (LB): Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att remissyttrandet 


godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att förslå kommun-


fullmäktige besluta att Ljusdals kommun ska vara restriktiv med att 
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godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar 


vindkraftsutbyggnad aktualiserats i kommunens översiktsplan samt att en ny 


översiktsplan för Ljusdals kommun ska tas fram. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Arbetsmarknadsdepartementet 
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§ 187 Dnr 00322/2021  


Remiss från Regeringskansliet av promemoria Ändring 
i stödet till sanering av förorenade områden  


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Arbetsutskottet får delegation att avlämna remissyttrande.  


   


2. Yttrandet ska delges kommunstyrelsen för kännedom.       


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har beretts tillfälle att lämna remissyttrande på 


promemorian Ändringar i stödet till sanering av förorenade områden.  


Svar ska vara Miljödepartementet tillhanda senast 22 november 2021. 


Kommunstyrelsens sammanträde är först den 25 november. Kommun-


styrelseförvaltningen föreslår därför att arbetsutskottet får i delegation att 


avlämna remissyttrande.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delegera till 


arbetsutskottet att avlämna remissyttrande. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


KSAU 
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§ 188 Dnr 00357/2021  


Arbetsmarknadsforum 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Ett arbetsmarknadsforum inrättas dit företrädare för Arbetsförmedlingen 


 och det lokala näringslivet bjuds in. 


 


2.  Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande samt oppositionsråd utses 


 att representera kommunstyrelsen i Arbetsmarknadsforum. 


 


3.  Kommunchef får i uppdrag att utse deltagare ur tjänstemanna-


 organisationen. 


 


4.  Arbetsmarknadsforum ges i uppdrag att upprätta en arbetsordning för 


 forumets arbete. Arbetsordningen ska delges kommunstyrelsen.           


Sammanfattning av ärendet 


I många kommuner finns det ett Arbetsmarknadsråd/Arbetsmarknadsforum 


där företrädare för kommunen träffar representanter från Arbetsförmedling 


och näringsliv. 


 


Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för både det offentliga 


och privata. Därför föreslås att ett Arbetsmarknadsforum inrättas där strate-


giska diskussioner kan föras gällande arbetsmarknad och kompetensförsörj-


ning. Arbetsmarknadsforum ska upprätta en arbetsordning som tydliggör hur 


och i vilka former som forumet skall arbeta.  


 


Arbetsordningen ska delges kommunstyrelsen.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 13 oktober 2021 


Utkast arbetsmarknadsforum 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Lena Svahn (-) och Stina Michelson 


(S): Bifall till förslaget.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen för verkställande 
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§ 189 Dnr 00329/2021  


Näringslivsforum 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Ett Näringslivsforum inrättas dit företrädare för företag, 


 företagarföreningar, branschorganisationer och företagskluster bjuds in. 


 


2.  Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande samt oppositionsråd utses 


 att representera kommunstyrelsen i Näringslivsforum. 


 


3.  Kommunchef uppdras att utse deltagare ur tjänstemannaorganisationen. 


 


4.  Näringslivsforum ges i uppdrag att upprätta en arbetsordning för forumets 


 arbete. Arbetsordningen ska delges kommunstyrelsen.          


Sammanfattning av ärendet 


Efter det att kommunens näringslivsstiftelse Närljus avvecklats har det 


saknats en mötesplats där kommunledningen träffar företrädare för det lokala 


näringslivet. Därför föreslås härmed att ett Näringslivsforum inrättas. Det 


övergripande syftet med detta forum är att kommunledningen tillsammans 


med företrädare för företagarföreningar, branschorganisationer och företags-


kluster ska utveckla kommunens företagsklimat.  


 


Näringslivsforum ska upprätta en arbetsordning som tydliggör hur detta ska 


ske och i vilka former. Denna arbetsordning ska delges kommunstyrelsen.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 13 oktober 2021 


Utkast arbetsordning Näringslivsforum 


Yrkanden 


Sören Görgård (C), Lena Svahn (-) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till 


förslaget. 


 


Lars Molin (M): Under punkt 1 ska det också stå representanter för företag. I 


övrigt bifall till förslaget.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 


fl yrkande inklusive tilläggsyrkande från Lars Molin. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen för verkställande 
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§ 190 Dnr 00340/2021  


Ansökan från Ramsjö Byaråds ekonomisk förening 
gällande höjd bankgaranti för Ramsjö Bymack 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ramsjö Byaråds ekonomisk förening beviljas höjd bankgaranti med  


 200 000 kr till 500 000 kronor.          


Sammanfattning av ärendet 


Ramsjö Byaråds ekonomisk förening ansöker om att höja den kommunala 


bankgarantin för Ramsjö Bymack från nuvarande 300 000 kronor till  


400 000-500 000 kronor. 


 


Orsaken till den föreslagna höjningen är främst att uppbyggnaden av 


Vindkraftsparken i Mellansjö har medfört ett större behov av bränsle i 


området samt att bränslepriserna har ökat. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunen har ett starkt intresse 


av att fortsätta understödja och trygga drivmedelsförsörjningen i de nord-


västra delarna av kommunen. Därav föreslås att den kommunala bankgaran-


tin utökas för Ramsjö Byaråds ekonomisk förening med 200 000 kronor till 


500 000 kronor.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 15 oktober 2021 


Ansökan från Ramsjö byaråds ekonomisk förening 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C) och Irene Jonsson 


(S): Ramsjö Byaråds ekonomisk förening beviljas höjd bankgaranti med  


200 000 kronor till 500 000 kronor.        
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 191 Dnr 00005/2021  


Delegeringsbeslut 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Delgivningen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 24-27 år 2021. 


 


Besluten finns tillgängliga vid sammanträdet.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 


Förteckning över anmälda delegationsbeslut 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Delegationspärm 
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§ 192 Dnr 00211/2021  


Ny taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Förslaget till ny taxa för verksamhet enligt Lagen (2003:778) om skydd 


 mot olyckor (LSO) samt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och 


 explosiva varor (LBE) antas att gälla från 1 januari 2022. 


 


2. Timavgiften ska vara 1 050 kronor från 1 januari 2022. 


 


3. Taxan uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV).  


Sammanfattning av ärendet 


Samhällserviceförvaltningen föreslår att ny taxa och ny timavgift ska gälla 


från 1 januari 2022. 


 


Förslaget innebär att en ny taxa baserad på Sveriges Kommuner och 


Regioners (SKR) taxekonstruktion antas.  


 


Detta kommer innebära en bättre täckning av kommunens kostnader för den 


handläggning som utförs inom myndighetsområdet. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår en taxa med "fast prislista" som gör den 


kund- och företagsvänlig samt är lättare att arbeta med internt.  


 


Beräkningen av timavgiften har genomförts utifrån den beräkningsmall som 


SKR tagit fram. 


  


Syftet med beräkningsmallen är att underlätta vid beräkning av den kostnad 


kommunen har i genomsnitt per timme för den handläggning som utförs 


inom ett myndighetsområde.  


 


Beräkningsmodellen består i huvudsak av två huvudområden; kostnad och 


tid.  
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Kostnaden beräknas utifrån alla relevanta direkta och indirekta kostnader. 


Exempel på direkta kostnader är personalkostnader personalomkostnader, 


material och utrustning, försäkringar med mera. Exempel på indirekta 


kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader administrationskostnader, 


nämndens kostnad och licenser/programvaror.  


 


Tiden utgörs av den tid i timmar per år som en handläggare i genomsnitt 


ägnar åt handläggning. 


 


Taxan uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV). 


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 13 oktober 2021, § 139 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 september 2021 


Förslag till taxebestämmelser 29 september 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 


samhällsservicenämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 


bifaller detta.  
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§ 193 Dnr 00141/2021  


Årsredovisning 2020 Samordningsförbund Gävleborg 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för 


 verksamhetsåret 2020.           


Sammanfattning av ärendet 


Årsredovisning 2020 har inkommit från Samordningsförbund Gävleborg.  


Samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar ska fatta beslut gällande 


ansvarsfrihet för styrelsen i förbundet.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 


Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Gävleborg 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 


2020. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 194 Dnr 00288/2021  


Regler för digital ärendehantering i dokument- och 
ärendehanteringssystemet Ciceron  


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Regler för digital ärendehantering- Ciceron- antas.  


     


2. Reglerna ska följas från och med 1 januari 2022.     


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen fattade i augusti 2021 ett generellt gallringsbeslut 


gällande gallring av scannade pappershandlingar hos myndigheter i Ljusdals 


kommun.  


 


Det beslutet ligger till grund för detta dokument som redogör för hur det 


generella gallringsbeslutet ska tillämpas på det centrala ärende- och doku-


menthanteringssystemet Ciceron. Samtliga myndigheter som använder 


Ciceron ska följa beslutet från och med 1 januari 2022.         


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 14 oktober 2021 


Regler för digital ärendehantering Ciceron 


Yrkanden 


Solange Nordh (C): Bifall till förslaget.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samtliga nämnder för verkställande 
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§ 195 Dnr 00368/2021  


Sammanträdesdagar 2022 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Sammanträdesdagar för 2022 antas. 


 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Sammanträdesdagar för 2022 antas.          


Sammanfattning av ärendet 


 Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit följande datum för 


kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden 2022: 


 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec 


KF 31 28 28 25 30 20 
 


-  


 


-  
26 


17** 


31 
28* 19 


KS 13 10 14 7 12 2 
 


25 8 13 10* 1 


 


*Budget (valår tas budgeten i november) 


** Val av kf presidium och samt valberedning    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 20 oktober 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslag till 


sammanträdesdagar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 196 Dnr 00226/2018  


Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Digitaliseringssamordnare Pontus Svensson utses att från och med 24  


 november 2021 vara dataskyddsombud för kommunstyrelsen.  


  


2. Kostnaden fördelas, som idag, lika mellan nämnderna.      


Sammanfattning av ärendet 


GDPR kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud. Ett 


dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personupp-


giftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 


dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs 


och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 


 


Ombudet ska ha kvalificerade kunskaper och kunna arbeta självständigt och 


oberoende. Ombudet ger råd och stöd till de ansvariga/verksamheterna och 


granskar behandlingar av personuppgifter. Syftet är hjälpa organisationen att 


följa GDPR. Ombudet tar inte över ansvar som åvilar de personuppgifts-


ansvariga samt chefer och verksamhetsansvariga. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen har anställt Pontus Svensson som ny digitali-


seringssamordnare. I rollen ligger även att vara gemensamt dataskydds-


ombud för samtliga nämnder.  Varje nämnd måste dock fatta beslut att utse 


honom till dataskyddsombud. Avtalet med det tidigare externa 


dataskyddsombudet har sagts upp.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 26 oktober 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 


kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 


Akt  


Digitaliseringssamordnaren  


Integritetsskyddsmyndigheten  


Säkerhetschefen 


 







