Sida
1(28)

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2022-06-09

Plats och tid

Ljusdalssalen, torsdagen den 9 juni 2022 klockan 08:30-11:30

Beslutande

Ledamöter
Marit Holmstrand (S), Ordförande
Lena Svahn (-), 1:e vice ordförande
Sören Görgård (C), 2:e vice ordförande
Kjell Nilsson (S) tjg ersättare istället för Stina Michelson (S)
Bertil Asplund (S) tjg ersättare istället för Iréne Jonsson (S)
Lászlò Gönczi (Mp) tjg ersättare istället för Harald Noréus (L)
Solange Nordh (C)
Pernilla Färlin (M) tjg ersättare istället för Lars Molin (M)
Yvonne Oscarsson (V)
Jonny Mill (LB)
Lars G Eriksson (SD)
Ersättare
Jonas Rask Samuelsson (C)
Marie-Louise Hellström (LB)

Övriga deltagande

Utses att justera

Planingenjör Viktor Svensson, § 140
Verksamhetschef Stenegård Charlotta Netsman, § 141
Kommunchef Nicklas Bremefors
Biträdande kommunchef Mikael Björk
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare
Solange Nordh (C)

Justeringens plats och tid

Digital justering, 2022-06-16

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

§§ 128-141

Karin Höglund
Ordförande

Marit Holmstrand
Justerare

Solange Nordh

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS 9 juni för digital signering
(Signerat, SHA-256 D0EC9304BD1EA467BF3A791BC03E803CB05A447749CC678C9412CD1E93E19BA3)

Sida 1 av 29

PROTOKOLL

Sida
2(28)

Datum

Kommunstyrelsen

2022-06-09
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-09

Datum för anslags uppsättande

2022-06-17

Datum för anslags nedtagande
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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§ 128

Dnr 00001/2022

Information från kommunchefen 2022
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:


Östernäs – Dialog med Trafikverket angående omtag detaljplaner.
Första spadtaget är taget för Byggfaktas nya huvudkontor.



Timmerterminal – ingen ny information.



Hälsingeråd – Utvecklingschef Magnus Ernström deltog på
arbetsutskottets sammanträde 8 juni för att presentera sig.
Utvecklingskontoret är placerat i Ljusdal.



Ukraina – 1 juni träder ny lagstiftning ikraft. Antalet flyktingar från
Ukraina fördelas till alla kommuner utifrån massflyktsdirektivet.
Under året kommer det att komma 50 000 flyktingar. För Ljusdals
del 66 flyktingar som kan fördelas till Ljusdal från 1 juli. I dag har vi
16 personer från Ukraina som är bosatta hos vänner eller släktingar.
En information har hållits om hur civilsamhället i Ljusdals kommun
arbetar för att ta emot och hjälpa de som anländer till oss. En
flykting är berättigad till 62 kronor om dagen i försörjningsstöd.



Plan för krigsorganisation är inte färdig, den kommer till
arbetsutskottet i augusti.

Jonas Rask Samuelsson (C) frågar om ärendet om investering i Färila skola.
Kommunchefen svarar att ärendet hittills inte har varit så komplett att det har
kunnat komma till politiskt beslut. Det bör dock kunna lyftas in i budgeten
som kommunfullmäktige ska fatta beslut om i november månad.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 31 maj 2022
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta .
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00065/2022

Redovisning från dialog med omsorgsnämndens
presidium gällande åtgärdsprogram mot underskott
Kommunstyrelsen beslutar
1. Rapporten godkänns.
2. Omsorgsnämnden får i uppgift att bevaka kostnaderna inför nästa prognos.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har presidierna i kommunstyrelsen och
omsorgsnämnden träffats tillsammans med kommunchef, förvaltningschef
och ekonomichef.
Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) redogör för dialogen.
Det var en bra dialog där förvaltningschefen gick igenom siffrorna och de
åtgärder man vidtagit för att få en budget i balans.
Det har gjorts ett stort arbete, boendeplatser har tagits bort, det har slimmats
i hemtjänsten, det finns en annan organisation, förvaltning och nämnd
arbetar med att hålla kostnaderna nere. Det blir fler äldre och de som är äldre
är mer beroende av omsorg än tidigare.
Arbetsutskottet beslutade i går den 8 juni att kommunstyrelsen inte har för
avsikt att tillföra tre miljoner kronor till omsorgsnämndens budget, vilket
omsorgsnämnden ansökt om.
LSS är svårberäknat, äldreomsorgen går bra.
Kommunstyrelsens ordförande anser att nämndernas presidier bör träffas
oftare för att diskutera och informera varandra om vad som händer i verksamheterna. Om nämnd och förvaltning får tid på sig kommer man att kunna
vidta fler åtgärder.
Kommunstyrelsens vice ordförande Lena Svahn (-) informerar om art det
blir en ekonomiutbildning för alla chefer i kommunen i höst. En
fördelningsmodell gällande ekonomin kommer att tas fram inom
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omsorgsnämnden, en ledarutbildning slutfördes vid årsskiftet. Ett
kommunövergripande projekt "Sunt arbetsliv" påbörjas snart.
Omsorgsnämndens ordförande Làszló Gönczi (MP) anför att nämnden och
förvaltningen arbetat hårt men att mycket kan bli bättre. LSS behöver en
buffert, vilket är svårt att skapa när nämnden går med ett stort minus.
Propositionsordning
Ordföranden föreslår att informationen noteras till protokollet samt att
omsorgsnämnden får i uppdrag att bevaka kostnaderna fram till nästa
prognos. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden
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Dnr 00171/2022

En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av
alkoholdrycker, yttrande över remiss från
Socialdepartementet SOU 2021:95
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen uppdras att utarbeta
ett remissyttrande utifrån kommunstyrelseförvaltningens underlag.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun är en av de utvalda remissinstanserna när det gäller
betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker
(SOU 2021:95).
Kommunstyrelsens samlade remissvar väger samman Arbetsmarknads- och
socialnämndens betänkande med besöksnärings- och näringslivsperspektivet.
Kommunen ställer sig i helhet positiv till förslaget men pekar ut två
förbättringsområden utifrån lokala förutsättningar – kravet på tillsyn och
kravet på specifika volymer för producenter.
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till remissyttrande.
Detta behöver dock formaliseras innan det skickas till Socialdepartementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till remissyttrande
Yrkanden
Marit Holmstrand (S) och Solange Nordh (C): Kommunstyrelsens
ordförande och kommunchefen uppdras att utarbeta ett remissyttrande
utifrån kommunstyrelseförvaltningens underlag.
Yvonne Oscarsson (V): Kommunen ska i yttrandet säga i nej till småskalig
gårdsförsäljning.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Reservation
Yvonne Oscarsson (V) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Socialdepartementet (yttrande)
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Dnr 00147/2022

Ansökan från Bris - Barnens rätt i samhället - om
bidrag för 2023
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bidrag till Bris om 40 000 kronor per år arbetas in i kommunstyrelsens
budget för år 2023-2025.
Sammanfattning av ärendet
Bris ansöker om 40 000 kronor i bidrag år 2023 som stöd för den verksamhet
man bedriver för barn och unga. Ljusdals kommun har under flertalet år
beviljat bidrag till Bris.
I beslutsförslaget föreslås att bidraget till Bris arbetas in i budget för år 20232025.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 70
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 maj 2022
Ansökan från Bris med bilagor 21 april 2022
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Sören Görgård (C), Lena Svahn (-), Làszlò Gönczi
(MP), Solange Nordh (C), Jonny Mill (LB) och Pernilla Färlin (M): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomienheten (ekonomichef och controller)
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Dnr 00087/2019

Fortsatt arbete med att utveckla Systematiskt
arbetsmiljöarbete i Ljusdals kommun utifrån
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande
Kommunstyrelsen beslutar
1. Plan för upplägg av arbetet med att åtgärda de krav som
Arbetsmiljöverket har ställt godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion av det systematiska
arbetsmiljöarbetet och därefter ställt krav på Ljusdals kommun att åtgärda
fyra brister.
Kommunstyrelsens personalutskott har vid ett flertal tillfällen under 2021
informerats om hur arbetet går fortlöper.
Arbetsmiljöverket genomförde en uppföljning i januari och mars år 2022 och
har nu skickat en underrättelse där de överväger att förelägga Ljusdals
kommun att senast 1 september ha genomfört de åtgärder som finns i
underrättelsen.
Det positiva är att av de fyra brister som var med i inspektionsmeddelandet
från år 2020 är det två som är helt åtgärdade. Dessa är:
Brist 3: Rapportering av ohälsa och tillbud - rutiner.
Brist 4: Utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud.
Det återstår två brister som till viss del är hanterade under år 2021, men då
Arbetsmiljöverket anser att det inte tillfullo är uppfyllda har de nu skärpt
kraven genom en underrättelse. De åtgärder som ska vidtas ingår under dessa
brister:
Brist 1: Årlig uppföljning saknas.
Brist 2: Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll.
På Arbetsmiljöverkets hemsida står följande: En underrättelse är information
om vad Arbetsmiljöverket ämnar fatta för beslut i ett inspektionsärende.
Underrättelsen ger arbetsgivare och skyddsombud en möjlighet att komma
med nya uppgifter och att rätta till eventuella fel.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS 9 juni för digital signering
(Signerat, SHA-256 D0EC9304BD1EA467BF3A791BC03E803CB05A447749CC678C9412CD1E93E19BA3)

Sida 11 av 29

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida
12(28)

Datum

2022-06-09

Arbetsgivaren kan lämna synpunkter till oss på de krav eller villkor vi
kommer ställa och på tidpunkterna för när kraven eller villkoren ska vara
uppfyllda. Synpunkterna ska ha kommit till oss inom en viss tid och därefter
fattar vi beslut i ärendet. Vi fattar beslut även om det inte har kommit några
synpunkter.
När det gäller slutdatum för när åtgärderna ska vara genomförda vill
kommunstyrelseförvaltningen föreslå till Arbetsmiljöverket att utöka tiden
från 1 september till 30 november. detta ska vara arbetsmiljöverket tillhanda
senast 20 maj.
Den 12 maj fattades beslut i kommunstyrelsen om förslag om utredning
inom utbildningsförvaltningen gällande organisatoriska och sociala
arbetsmiljö-förhållanden. Vid samma tidpunkt ges besked från Sunt-arbetsliv
om kommunen är antagen till deras projekt - sänka sjukfrånvaron. Projektet
omfattar hela kommunen men en pilot används för att lära ut modell och
verktyg enligt hälsofrämjande faktorer där effekterna ger bättre arbetsmiljö
positivt som i sin tur leder till minskad sjukfrånvaro. Pilotverksamheten är
omsorgsförvaltningen. Dessa aktiviteter påverkar tidsfaktorn för att hinna
åtgärda bristerna och förhoppningen är att det hörsammas av
Arbetsmiljöverket som beslutar om en utökad tid för att hantera bristerna
enligt ovan. Plan för att åtgärda bristerna är ännu inte i detalj klar men
förslaget är att för brist 1 - Årlig uppföljning saknas att beställa stöd hos
företagshälsovården samt för brist 2 - Undersökning, riskbedömning,
åtgärder och kontroll att åtgärda den med internt arbete inom förvaltningarna
med stöd från HR-enheten. Den 19 maj är det Central skyddskommitté och
planen kommer att samverkas och det ges möjligheter att revidera och ändra
beroende på de förslag som läggs från huvudskyddsombuden.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att information om underrättelse till
Arbetsmiljöverket läggs till handlingarna och information om plan för att
åtgärda bristerna godkänns.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 73
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 maj 2022
Underrättelse från Arbetsmiljöverket 28 april 2022
Yrkanden
Lena Svahn (-) och Solange Nordh (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00103/2017

Reservationsavtal för hållbar fiskodling på Bränta,
fastigheten Ljusdals-Vik 3:13
Kommunstyrelsen beslutar
1. Nytt reservationsavtal godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare markanvisningsavtal har gått ut. Köparen, Cibum Sverige AB, har
material och maskiner stående på det avtalade området.
Köparen har betalat fastighetsbildningskostnaden om 56 000 kronor och
även handpenning om 50 000 kronor. Köparen avser att börja byggnationen
efter sommaren.
Enligt samtal med köparen 3 maj 2022 har denne också sökt och beviljats
stöd för projektet från Jordbruksverket om 2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 82
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 maj 2022
Förslag Reservationsavtal 3 maj 2022
Yrkanden
Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Pernilla Färlin (M), Lena Svahn (-)
och Yvonne Oscarsson (V) : Bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Markhandläggare för verkställande
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Dnr 00498/2016

Antagande av detaljplan för fastigheten Öje 11:32
"Röda längan"
Kommunstyrelsen beslutar
1. Detaljplan för Öje 11:32 med flera ”Röda längan” antas.
Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan för Öje 11:32 med
flera ”Röda längan” efter beslut i samhällsservicenämnden.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra bostäder och centrum.
Planförslaget har varit föremål för samråd under 2020 och granskning under
2021. Inkomna synpunkter, kommunens ställningstagande till dessa samt
vilka synpunkter som föranlett revideringar av planförslaget finns redovisade
i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
Mellan samråd och granskning har en kulturhistorisk och arkeologisk
förstudie tagits fram för bedömning av sannolikhet för påträffande av
fornminnen inom planområdet. Mellan granskning och antagande har en
kompletterande bullerutredning tagits fram för att säkerställa att gällande
riktvärden för buller kan uppfyllas. Vissa delar av planförslaget har
undantagits i antagandehandlingarna då de inte kan uppfylla rådande krav
avseende bland annat buller och skyddsavstånd från farligt gods.
Planförslaget har reviderats för att säkerställa att risken från farliga
godstransporter längs riksväg 83 och norra stambanan är godtagbar.
Beslutsunderlag
Samhällsservicenämndens protokoll 10 maj 2022, § 89
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 25 april 2022
Antagandehandlingar
Yrkanden
Lena Svahn (-) och Kjell Nilsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsserviceförvaltningen för verkställande
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Dnr 00435/2020

Omprioritering 2 av fastighetsinvestering 2022 Ljusdalshem
Kommunstyrelsen beslutar
1. Omprioritering av fastighetsinvestering i investeringsbudget 2022, byte
av tak på Järvsö skola (1,8 miljoner kronor) till byte av kulvert, åtgärda
ventilation, vatten och värme vid Gärdeåsskolan, godkänns.
Sammanfattning av ärendet
AB Ljusdalshem har inkommit med en skrivelse daterad 27 april 2022 där
man begär ändring/omprioritering 2 av investeringsbudgeten för 2022
gällande fastighetsinvesteringar i Ljusdals kommun.
I investeringsbudgeten för år 2022 finns 1 800 000 kronor avsatta för att byta
tak på Järvsö skola. Ljusdalshem bedömer att denna investering kan skjutas
5 år framåt då de under 2019/2020 akut lagade taket för löpande underhållspengar. Istället föreslår Ljusdalshem att denna summa förs över till
Gärdeåsskolan där de då kan byta kulvert som läcker och åtgärda ventilation,
vatten och värme. Denna investering kommer att spara pengar då driftkostnaderna kommer att sjunka. Med anledning av detta föreslås denna
omprioritering.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Ljusdalshems förslag är rimligt
och har inga invändningar. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen godkänner omprioriteringen av investeringsram 1,8 miljoner kronor för byte av tak på Järvsö skola till byte av
kulvert, åtgärda ventilation, vatten och värme vid Gärdeåsskolan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 83
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 maj 2022
Begäran från Ljusdalshem 2 maj 2022
Yrkanden
Kjell Nilsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kjell Nilssons
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
AB Ljusdalshem
Utbildningsförvaltningen för kännedom
Ekonomienheten (ekonomichef och controller)
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Dnr 00048/2022

Remiss från Samordningsförbund Gävleborg gällande
revidering av förbundsordning
Kommunstyrelsen beslutar
1. Upprättat förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbund
Gävleborg tillstyrks.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Gävleborg har till medlemmarna skickat ut en remiss
om revidering av förbundsordningen.
Jurister hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner
och regioner har gjort en omtolkning av 10§ Lag (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser. Enligt 10§ ska varje förbundsmedlem
vara representerad i förbundsstyrelsen med minst en ledamot och en
ersättare. I den tidigare tolkningen ansågs varje part för sig
(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region, kommun) som en medlem.
En omtolkning har nu skett vilket innebär att varje enskild kommun anses
vara en medlem. För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär det att
varje kommun ska vara representerad av med minst en ledamot och en
ersättare i styrelsen. Den ordning vi har nu innebär att fem kommuner är
ledamöter och fem är ersättare.
Samordningsförbundets styrelse har fastställt ett förslag till reviderad
förbundsordning som skickats ut på remiss till alla medlemmar. Remissvar
ska inkomma till Samordningsförbund Gävleborg senast 2022-06-23.
Styrelsen kommer att behandla alla inkomna remissvar med sikte på att en
reviderad förbundsordning kan fastställas av varje förbundsmedlem i slutet
av september med giltighetstid från den 1/1- 2023.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att revideringen är rimlig och ställer
sig positiv till förslaget. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till reviderad
bolagsordning för Samordningsförbund Gävleborg
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 84
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 maj 2022
Remiss från Samordningsförbundet Gävleborg med bilagor 21 april 2022
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samordningsförbund Gävleborg
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Dnr 00129/2022

Ansökan om att få förvärva fastigheterna XXXXXXXX
Kommunstyrelsen beslutar
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Dnr 00036/2022

Delegationsbeslut 2022
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningar nummer 23-25.
Samtliga delegationsbeslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens
sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 1 juni 2022
Förteckning över anmälda delegationsbeslut
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
Delegationspärm
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§ 139

Dnr 00037/2022

Protokoll för kommunstyrelsens kännedomuppsiktsplikt 2022
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka
beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande
information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få
denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll. De
protokoll som är aktuella är:









Samhällsservicenämnden 10 maj
Omsorgsnämnden 11 maj
Utbildningsnämnden 19 maj
Arbetsmarknads- och socialnämnden 24 maj
AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus bolagsstämma 24 maj
Samordningsförbund Gävleborg styrelsemöte 19 april
Kommunala pensionärsrådet 11 maj
Gemensam nämnd för FoU Välfärd och Hjälpmedel 29 april

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 1 juni 2022
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00159/2022

Information om planeringsstrategi och översiktsplanering
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Planingenjör Viktor Svensson informerar om arbetet med planeringsstrategi
och översiktsplanering:
Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar
hela kommunen. Översiktsplanen är inte bindande till skillnad från en detaljplan.
Planeringsstrategin bidrar till en aktiv översiktsplanering som bedrivs
kontinuerligt och på så vis fångas eventuella förändrade förutsättningar
Översiktsplaneringen ges därmed en större politisk betydelse. Kommunen
ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter det ordinarie valet
2022. Senast 11 september 2024 ska fullmäktige ha antagit kommunens
första planeringsstrategi. Få kommuner har hittills hunnit ta fram en
planeringsstrategi.
Kommunstyrelsen får en information om vilka översiktsplaner, fördjupade
översiktsplaner samt tematiska tillägg till översiktsplaner vi har i kommunen.
Övriga kommunala dokument som berörs är VA-planen och riktlinjer för
bostadsförsörjning.
Kommunernas aktualitetsprövning av översiktsplanen har ersatts med att
kommunerna ska ta fram en planeringsstrategi. Från och med valet 2022 ska
kommunfullmäktige ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod.
Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Länsstyrelsen har
skickat ett underlag till samtliga kommuner och möten har ägt rum.
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Efter utgången av 2025 kommer översiktsplaner som antagits före 1 januari
2004 upphöra att gälla. Detta gäller även för ändringar av översiktsplanen för
en viss del av kommunens yta som har antagits före detta datum. För
Ljusdals del innebär det att de fördjupade översiktsplanerna för verksamhetsområde Ede (antagen 2003) och Färila (antagen 1988) kommer att upphöra
att gälla.
En översyn av samtliga handlingar inom översiktsplanering har påbörjats. Ett
utkast på en planeringsstrategi arbetas fram just nu och kommer att presenteras i ett utkast till hösten för att sedan antas av kommunfullmäktige 2023.
Tidiga startmöten om kommande översiktsplanearbete ska inledas den 16
juni. Översiktsplanen bedöms kunna gå ut på samråd under senare delen av
2023 eller tidigt 2024.
Fortsatt arbete med en ny översiktsplan
- politisk styrgrupp
- projektgrupp bestående av tjänstepersoner från hela kommunkoncernen
- ambitionsnivån
- helt digital översiktsplan
- översiktsplan med tillägg, parallellprocess
- behov av extern hjälp, eventuell kostnad
Propositionsordning
Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00186/2021

Stenegård 2021-2025. Redovisning tre av tio
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen har tagit del av redovisning tre av tio.
Sammanfattning av ärendet
Hur kan Ljusdals kommun driva Stenegård på ett sätt som skapar
samhällsnytta och utveckling inom besöksnäring och kultur? Det var starten
på den utvecklingsfas som pågått sedan 2013.
Verksamhetschef Charlotta Netsman informerar.
Enheten Stenegård bildades 2014 då nuvarande organisation och samverkan
på gården etablerades. Organisationen har sedan dess burit en expanderande
verksamhet som hela tiden arbetat med att öka attraktionskraft, intäkter och
samhällsnytta. Först efter beslut 2020 om innevarande utvecklingsperiod
ökades budgetramen och organisationen anpassades delvis till verksamhetens behov. Den återstående delen skulle täckas av ökande intäkter den
kommande verksamhetsperioden. Intäkterna motsvarar redan idag drygt en
fjärdedel av nettobudgeten.
Attraktionskraften har ökat sedan 2014, antal besökare, antal företag som hyr
in sig och antal evenemang per år har också ökat stadigt likväl som intäkterna, förutom tappet under pandemiåren. För att fastställa vilken nivå på
intäktsökning och hur vägen dit ska se ut kommer beslutsunderlag med riskoch konsekvensanalyser att presenteras i höst. Hänsyn kommer att tas såväl
till det ekonomiska, sociala och ekologiska bokslutet för enheten Stenegård
som till helhetsnivån för Ljusdals kommun.
Enheten Stenegård redovisar varje tertialrapport de åtta uppdrag som
beslutats för innevarande femårsperiod. Sju av åtta uppdrag är i fas. Ett
uppdrag har inte aktiverats under våren och det uppdraget är att initiera
projekt och samverkan inom grön hälsa för att stärka rehabilitering och
minska sjukskrivningstalen i Ljusdals kommun.
En avvikelse har inträffat redan i maj och det gäller verksamheten på
Svedbovallen. Trots extra anslag för att anställa en fäbodbrukare kom
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besluten allt för sent så rekryterings-processen har inte lyckats. Det får till
följd att verksamheten på Svedbovallen kommer pausas sommaren 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 25 maj 2022
Presentation Stenegård 2021-2025
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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Signering
Följande parter har signerat detta dokument
Namn: Karin Höglund
Datum: 2022-06-17 10:54
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
D0EC9304BD1EA467BF3A791BC03E803CB05A447749CC678C9412CD1E93E19BA3
Namn: Marit Solgerd Holmstrand
Datum: 2022-06-17 11:12
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
D0EC9304BD1EA467BF3A791BC03E803CB05A447749CC678C9412CD1E93E19BA3
Namn: SOLANGE NORDH
Datum: 2022-06-17 12:18
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
D0EC9304BD1EA467BF3A791BC03E803CB05A447749CC678C9412CD1E93E19BA3
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