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§ 124 Dnr 00233/2021  

Aktivitetsplan Livsmedelsstrategi 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Aktivitetsplanen skickas till kommunstyrelsen för godkännande.    

Sammanfattning av ärendet 

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 antogs 
som kommunens handlingsplan 25 januari 2021. Enligt beslutet ska en 
aktivitetsplan med tillhörande budget tas fram en gång per år, med start för 
år 2022. 
  
Aktiviteterna för år 2022 har tagits fram i samarbete med de verksamheter 
som har ansvar och bidragande funktioner för att vi ska uppnå målen och 
åtgärderna i Gävleborgs handlingsplan för Sveriges Livsmedelsstrategi 
2018-2030. Vissa av åtgärderna har påbörjats redan under 2021 och kommer 
att fortsätta och vidareutvecklas enligt aktivitetsplanen. Vissa aktiviteter 
kommer att ske inom ordinarie budget, medan andra aktiviteter innebär ett 
finansieringsbehov utöver verksamhetens/verksamheternas ordinarie budget.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens skrivelse 27 oktober 2021 
Aktivitetsplan 2022, 27 oktober 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att arbetsutskottet 
noterar informationen till protokollet och skickar planen till kommun-
styrelsen för godkännande. Hon finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 125 Dnr 00344/2021  

Ansökan från Hennans Byaråd gällande förvärv av 
fastigheten Råggärde 4:29 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Hennans Byaråd arrenderar sedan 1994 Råggärde 4:29 enligt gällande avtal. 
I avtalet skrivs att befintliga byggnader är Hennans Byråds egendom så 
nyttjandet som camping är antagligen betydligt äldre än när avtalet skrevs. 
 
Arrendeavgiften, vilken inte ändrats sedan avtalet upprättades, är hundra 
kronor per år. Enligt förfrågan hoppas byarådet på att ett övertagande av 
fastigheten ska öka intresset för ideellt arbete och bidrag till campingen. 
 
Ljusdals kommuns avsikt med Hennans camping torde inte vara att bedriva 
skogsbruk utan snarare en möjlighet för boende i Hennan att genom byarådet 
driva och nyttja campingen. Utifrån den synvinkeln kanske en övergång av 
ägandet från kommunen till Hennans byaråd är lämplig i enlighet med 
byarådets önskan. En försäljning ger dock inte någon rätt till byggande utan 
man är tvungen att söka de tillstånd som kan krävas som till exempel 
bygglov, strandskyddsdispens med mera. 
 
En försäljning av fastigheten torde kräva att man gör en värdering för att få 
fram ett marknadsvärde. Värdet i detta fall kan baseras på skogsvärdet. Efter 
en försäljning är kommunens möjlighet att påverka områdets användning 
eller en eventuell ny försäljning antagligen väldigt liten. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår: 
 
1. Ljusdals kommun försäljer Råggärde 4:29 till Hennans byaråd.  
 
2. Kommuns skoglige tjänsteman får värdera skogsvärdet som 

försäljningspris. 
 

Kommunens skoglige tjänsteman har värderat skogen på Råggärde 4:29 till 
239 000 kronor.    

KsAu 2021-11-09
(Signerat, SHA-256 6544CFA2E728AB0582B117EFF86FA08A6A47D57BE95236E982DE889FE0BFD60F)

Sida 5 av 31



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
6(30) 

Datum 
2021-11-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 22 oktober 2021 
Översiktskarta Hennan 22 oktober 2021 
Karta hennan 22 oktober 2021 
Ansökan från Hennans Byaråd 5 oktober 2021  

Yrkanden 

Lena Svahn (-): ärendet återemitteras för vidare beredning.  
 
Lars Molin (M) och Lars G Eriksson (SD): bifall till Lena Svahns yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens beredning 
Akt 
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§ 126 Dnr 00334/2021  

Uppdaterat arrendeavtal vindkraftpark Kölvallen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Uppdaterat arrendeavtal för Vindkraftpark Kölvallen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Det ursprungliga arrendeavtalet med kommunen tecknades 2015 och 
tilläggsavtal tecknades 2016 samt 2017.  
 
Tidsutdräkten har blivit mycket lång sedan arrendeavtalet och tidigare 
tilläggsavtal tecknades. Vidare har praxis och principer för utformning samt 
beräkning av arrendeersättning förändrats över tiden.  
 
Med anledning av detta finns behov av att göra ytterligare ett tilläggsavtal till 
arrendeavtalet. För att undvika missförstånd gällande hänvisningar i 
tilläggsavtalen föreslås i stället ett uppdaterat arrendeavtal där de tidigare 
tilläggsavtalen införs. 
 
Uppdateringen avser en komplettering av tidigare tecknat arrendeavtal 
huvudsakligen avseende principerna för utformning och beräkning av 
arrendeersättningen i enlighet med rådande praxis. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 
Uppdaterat arrendeavtal Karsvall 1:1, 28 oktober 2021 
Bilaga A 28 oktober 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 127 Dnr 00336/2021  

Inköpspolicy 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Inköpspolicy för Ljusdals kommun antas. 
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för inköp och 

upphandling. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har tidigare efterlyst en inköpspolicy för Ljusdals kommun.  
 
Inom ramen för Inköpssamverkan Mitt har en gemensam upphandlingspolicy 
tagits fram som ska fastställas i respektive kommun. Upphandlingsprocessen 
är en del av inköpsprocessen.  
 
Mot bakgrund av detta har ett förslag till inköpspolicy upprättats som 
omfattar innehållet i den gemensamma upphandlingspolicyn inom ramen för 
Inköpssamverkan Mitt. 
 
I inköpspolicyn har även hänsyn tagits till önskemål om att beakta några 
områden som berör inköps- och upphandlingsprocessen: lokala 
upphandlingar, kretsloppsplanen samt jämställda upphandlingar. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår att kommunstyrelsen 
antar policyn samt att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för inköp och upphandling 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 
Inköpspolicy 28 oktober 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 128 Dnr 00335/2021  

Ekonomistyrningsregler 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
           
1. Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antas. 
 
2. Reglerna gäller från och med 1 januari 2022. 
 
3. Plan för budget och budgetuppföljning samt regelverk angående 

nämndernas egna kapital upphävs vid samma tidpunkt. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande ekonomistyrningsregler för kommunen antogs av kommun-
fullmäktige 2014.  
 
Mot bakgrund av många års bristande budgetföljsamhet har det med tiden 
uppstått behov av en översyn av ekonomiregler och ekonomiprocesser. Även 
revisionen har uttryckt kritik av kommunens ekonomistyrning utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
Översynen har resulterat i förslag om uppdatering, förtydligande och 
utveckling av reglerna i syfte att förenkla, effektivisera och stärka upp 
processerna kring styrning och uppföljning av ekonomi. 
 
Förslaget till nya ekonomistyrningsregler innehåller 17 större förändringar 
jämfört med nuvarande ekonomistyrningsregler. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att föreliggande förslag till nya 
ekonomistyrningsregler ökar förutsättningarna för att skapa effektivitet i 
kommunens ekonomiska planering och uppföljning samt i det samlade 
resursutnyttjandet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att nya ekonomistyrningsregler antas, 
att de börjar gälla från och med 1 januari 2022 samt att nuvarande 
ekonomistyrningsregler upphävs vid samma tidpunkt.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 november 2021 
Förslag till nya ekonomistyrningsregler 10 november 2021 
Nuvarande regler: Plan för budget och uppföljning  

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 129 Dnr 00361/2021  

Avskrivning av fordran Ljusdals Bandyklubb 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Fordran på hyror för Ljusdals Bandyklubb per 31 december 2021 med 

465 000 kronor avskrivs. 
 
2. Kostnaden finansieras genom ianspråktagande av rörelsekapital och 

anslås som en tilläggsbudget hos samhällsservicenämnden där 
kostnaden bokförs.  

 
3. Ljusdals kommuns sponsring av Ljusdals Bandyklubbs verksamhet 

framgent villkoras med att verksamheten ska ha en sund ekonomi, 
uppfylla kommunens sponsringspolicy samt att planhyran betalas enligt 
avtal. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals Bandyklubb har inkommit med en anhållan om efterställning av 
föreningens beräknade hyresskuld per 31 december 2021 med 465 000 
kronor. 
 
Orsaken till den föreslagna åtgärden är dels en längre tids diskussioner med 
kommunen om nedsättning av hyran och dels att den nya styrelsen inte till 
fullo lyckats sanera ekonomin i föreningen. 
 
Detta har medfört ett akut läge där föreningen riskerar att inte uppfylla 
villkoren för elitserielicens efter årsskiftet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 
Skrivelse från Ljusdals bandyklubb 28 oktober 2021 

Yrkanden 

Lars G Eriksson (SD): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Lena Svahn (-): Ljusdals kommuns sponsring av Ljusdals Bandyklubbs 
verksamhet framgent villkoras med att verksamheten ska ha en sund 
ekonomi, uppfylla kommunens sponsringspolicy samt att planhyran betalas 
enligt avtal. 
 
Sören Görgård (C) och Lars Molin (M): bifall till Lena Svahns yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 130 Dnr 00237/2021  

Ansökan från Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse om 
investeringslån med syfte att utveckla verksamheten 
och säkra framtiden vid Ljusdalsbygdens museum 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Fordran på kvarvarande förskott driftsanslag per 31 december 2021 med 

800 000 kronor avskrivs. 
 
2. Ett investeringsbidrag med 800 000 kronor beviljas. 
 
3. Kostnaden 1 600 000 kronor finansieras genom ianspråktagande av 

rörelsekapital och anslås som tilläggsbudget hos samhällsservice-
nämnden där kostnaden bokförs. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samarbetsavtalet godkänns med ändring i § 3: ”Presentera stiftelsens 

verksamhet/ekonomi årligen i kommunstyrelsen samt löpande föra 
dialog med berörda parter”. 

 
2. Kommunen uppdrar åt Ljusdalsbygdens museum att under år 2022 

arbeta fram en plan för arkivutrymme på Ljusdalsbygdens museum för 
Ljusdals kommun att nyttja. 

 
3. Kommunen uppdrar åt Ljusdalsbygdens museum att under år 2022 hitta 

samverkansformer för att erbjuda utbildningsförvaltningen ett 
pedagogiskt material som följer skolans samt förskolans läroplaner.   

 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Avtalet ska ses över av kommunjuristen innan beslut fattas i 

kommunstyrelsen.   
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Sammanfattning av ärendet 

Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse har inkommit med en ansökan om ett 
investeringslån (alternativt borgen för ett lån) på 2 miljoner kronor från 
Ljusdals kommun, för att trygga befintlig och framtida verksamhet vid 
Ljusdalsbygdens museum. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att lån eller borgen inte är förenligt 
med god ekonomisk hushållning.  
 
Istället föreslås engångslösning i två delar; avskrivning av befintlig kvar-
varande fordran per 31 december 2021 på förskotterat verksamhetsanslag 
800 000 kronor samt ett engångs investeringsbidrag på 800 000 kronor.  
 
Arbetsutskottet beslutade 15 september 2021, § 104 att ge kommunchefen i 
uppdrag att föreslå ett nytt samverkansavtal, vari formerna för samverkan 
mellan Ljusdals kommun och Ljusdalsbygdens museum förtydligas och att 
avtalet ska vara klart för att kunna beslutas på kommunfullmäktige 13 
december 2021.       
 
Kommunchefen föreslår enligt uppdrag från kommunstyrelsen härmed 
samarbetsavtal mellan Ljusdals kommun och Ljusdalsbygdens museum. 
 
I förslaget finns också två uppdrag till Ljusdalsbygdens museum att 
genomföra under år 2022. Gällande arkivutrymme har kommunen idag ont 
om sådant utrymme. Ljusdalsbygdens museum har i sina lokaler inordnat 
sådana utrymmen. 
 
Vidare har dialog förts med utbildningsförvaltningen om att pedagogiskt 
material som följer läroplanerna vore till gagn för skolan och eleverna.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 oktober 2021 
Samarbetsavtal 27 oktober 2021 
Arbetsutskottets protokoll 15 september 2021, § 104 
Ansökan från ljusdalsbygdens museum 8 september 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Sören Görgård (C): bifall till förslaget samt att § 3 ändras: Presentera 
stiftelsens verksamhet/ekonomi årligen i kommunstyrelsen samt löpande 
föra dialog med berörda parter. 
 
Lars Molin (M): bifall till Sören Görgårds yrkande samt att kommunjuristen 
tittar på avtalet. 
 
Sören Görgård (C): bifall till Lars Molins yrkande..  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till de tre första 
förslagspunkterna och finner att arbetsutskottet bifaller dessa.  
 
Ordförande ställer vidare proposition om bifall eller avslag till Sören 
Görgårds yrkande inklusive hans tilläggsyrkande och finner att 
arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Till sist ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller även detta. 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Beredningen 
Akt  
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§ 131 Dnr 00322/2021  

Remiss från Regeringskansliet av promemorian 
”Ändring i stödet till sanering av förorenade områden” 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.     
 
2. Yttrandet 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.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 28 oktober 2021, § 187 att ge arbetsutskottet 
delegation att avlämna remissyttrande. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har skrivit förslag till remissyttrande och 
arbetsutskottet har nu att besluta därom.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 november 2021 
Remissvar 2 november 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2021, § 187 
Remiss av promemoria Ändringar i stödet till sanering av förorenade 
områden 23 september 2021 
Promemoria: Ändringar i stödet till sanering av förorenade områden 23 
september 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Miljödepartementet 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 132 Dnr 00439/2020  

Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Inga förändringar föreslås när det gäller hemsändningsbidragen. Avtalen 

med glesbygdsbutikerna fortsätter tills vidare att hanteras av 
omsorgsnämnden.   

 
2. Kommunchefen får i uppdrag att arbeta fram en ny serviceplan för 

antagande i kommunfullmäktige. Serviceplanen bör därefter uppdateras 
årligen, och i det arbetet kan framtida översyner av 
hemsändningsbidragen ingå.    

Sammanfattning av ärendet 

Att det nuvarande utbudet av livsmedelsbutiker inte decimeras ytterligare har 
stor betydelse för kommunen och dess invånare, i synnerhet i glest befolkade 
områden. Därigenom berör frågan om glesbygdsbutikerna både näringslivs- 
och beredskapsfrågorna, som är kommunstyrelsens ansvar. En uppdaterad 
kommunal serviceplan bör ersätta den nuvarande varuförsörjningsplanen och 
utgör grunden för regionens stöd till kommersiell service. 
 
De nuvarande avtalen med tre butiker om hemsändningsbidrag syftar till att 
säkerställa leveranser av livsmedel till kommuninvånare som har svårt att 
lösa det behovet själva. Bidraget grundar sig på en individuell 
behovsprövning som görs inom omsorgsförvaltningen. Systemet fungerar väl 
och det saknas därför starka skäl att ändra på det.            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 september 2021 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 133 Dnr 00172/2017  

Motion från Markus Evensson (S) gällande gratis wi-fi 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås.      

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där han 
föreslår att Ljusdals kommun utreder möjligheten att skapa surfzoner i 
Ljusdals köping och på våra bibliotek i kommunen med gratis wi-fi för våra 
invånare och besökare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 mars 2017, § 46 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till IT-enheten för yttrande.  
 
IT-enheten tycker att konceptet är lite passé då de flesta har mobiler med 
surf och det dessutom känns tveksamt att kommunen ska agera internet-
leverantör för medborgare och turister. Därtill kommer säkerhetsfrågor då 
publika nätverk inte alls har samma trygghet som jobbets eller hemnätverket 
och allmänna råd är att inte göra känsliga saker på sådana nätverk då de kan 
vara avlyssnade. 
 
IT-enheten har sökt och blivit beviljade ett startbidrag på 15 000 Euro, men 
det är ju mer kostnader kopplade till detta och man förbinder sig i så fall att 
driva det publika nätverket i tre år. 
 
IT-enhetens bedömning är att motionen ska avslås. 
             
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska avslås. I sitt 
övervägande skriver hon att motionen är från 2017 då frågan om att skapa 
surfzoner och gratis wi-fi var mer aktuell än den är idag.  
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De flesta har mobiler med surf och tveksamheter finns över att kommunen 
ska agera internetleverantör för medborgare och turister. Därtill kommer 
säkerhetsfrågor.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 28 oktober 2021 
IT-enhetens yttrande 19 oktober 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 23 mars 2017 
Motion 23 mars 2017 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 134 Dnr 00234/2021  

Motion från Maud Jonsson (L) gällande revidering av 
kommunens skogspolicy 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad.    

Sammanfattning av ärendet 

Maud Jonsson (L) har lämnat en motion gällande revidering av kommunens 
skogspolicy. 
 
I motionen yrkar hon 
 
• att kommunen tar fram nya styrdokument i form av policy, mål och 

strategi för de kommunägda skogarna för att bidra till måluppfyllelse 
inom biologisk mångfald. Detta ska ske genom bred förankring, 
inklusive civilsamhälle. 

• att kommunen påbörjar en fördjupad inventering av nyckelbiotoper, 
värdeobjekt och naturvården i skogar över 120 år. 

• att alla avverkningar på skog över 120 år stoppas i kommunen till dess 
att nya styrdokument tagits fram. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 92 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunens skoglige 
tjänsteman. 
 
Skoglige tjänstemannen föreslår i sitt yttrande att kommunstyrelse-
förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av Ljusdals kommuns 
skogspolicy och återkomma med förslag till eventuella revideringar. 
Motionen anses i övrigt besvarad.      
 
I yttrandet besvaras frågeställningarna i motionen: 
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Motionären vill att kommunen tar fram en ny policy som ska innehålla mål 
och strategier för att bidra till måluppfyllelse inom biologisk mångfald. 
 
Den nuvarande policyn har redan mål för detta. Den innehåller dessutom mål 
för sociala värden samt för virkesproduktion och ekonomi. Strategierna för 
att nå de olika målen beskrivs i de riktlinjer som följer policyn. 
 
Med tanke på att policyn är flera år gammal kan det ändå vara lämpligt med 
en översyn av policyn. Härvidlag bör dock översynen inte bara avse endast 
måluppfyllande av biologisk mångfald, utan även omfatta övriga värden. 
 
Motionären anser att kommunen ska påbörja en fördjupad inventering av 
nyckelbiotoper, värdeobjekt och naturvärden i skogar över 120 år. 
 
Skogsstyrelsen är den myndighet som äger begreppet ”Nyckelbiotop” och är 
således den enda som kan klassa skogsmark som sådan. Det måste 
följaktligen bli Skogsstyrelsen som gör inventeringen. Den skogsbruksplan 
som ligger till grund för kommunens skogsbruk, upprättades av 
Skogsstyrelsen. De har således redan gjort en inventering. 
 
Att bekosta en fördjupad inventering för att ytterligare bekräfta det som en 
gång konstaterats, synes vara en överloppsgärning. På dessa områden samt 
på en hel del områden som inte klassas som nyckelbiotoper, men som av 
skoglig förvaltare bedöms ha vissa naturvärden, bedrivs heller inget 
skogsbruk. 
 
Motionären vill att alla avverkningar av skog över 120 år stoppas till dess att 
nya styrdokument tagits fram. 
 
Att under ett par år avverka skog under 120 år fungerar och ställer inte till 
med några större problem på kort sikt. Virkesuttag kan ske i yngre skogar. 
På längre sikt riskerar man dock att den äldre skogen utsätts för olika former 
av risker samt att det blir brist på skogar strax under 120 år.          
 
Kommunstyrelsens ordförande förslår i sitt övervägande att kommun-
styrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av Ljusdals kommuns 
skogspolicy och återkomma med förslag om eventuella revideringar.  
 
Med den motiveringen föreslår ordföranden att motionen ska anses vara 
besvarad. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 28 oktober 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 18 oktober 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021, § 92 
Motion 2 juni 2021  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 135 Dnr 00174/2021  

Medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark har inkommit.  
 
Förslagsställaren skriver: 
”I Ljusdal är möjligheten till aktiviteter för barn och ungdomar som inte åker 
skidor och skridskor begränsade under vintertid. Det finns ett antal 
organiserade inomhussporter men inte så mycket att göra för de barn och 
ungdomar som föredrar oorganiserade aktiviteter. 
 
Så fort snön är borta och vädret tillåter, det vill säga när det är torrt i 
skateparken, då är det fantastiskt roligt att se hur många som utnyttjar 
skateparken på Östernäs vid Kyrksjön. Därför är mitt förslag att kommunen 
ordnar en inomhusskatepark för åretruntbruk för skateboard, sparkcykling 
och BMX-cykling etcetera. En sådan hall skulle även kunna innefatta klätter-
vägg, inlinesåkning och så vidare. 
 
En inomhuspark skulle även användas på sommaren när vädret gör att 
utomhusskateparken inte kan användas.” 
 
Förslagsställaren har pratat med Ljusdals Skateförening och de stöttar 
förslaget.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2021 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 
för yttrande. 
 
Samhällsservicenämnden föreslår 13 oktober 2021, § 145 att medborgar-
förslag ska avslås utifrån det ekonomiska läget.    
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Kommunstyrelsen ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 
sitt övervägande skriver hon: 
  
"Förslagsställaren menar att en inomhusskatepark för åretruntbruk i Ljusdal 
skulle gynna de barn och ungdomar som inte deltar i organiserade 
inomhussporter. 
 
I samhällsservicenämndens förslag om avslag, hänvisas till det ekonomiska 
läget. En välbesökt skatepark finns redan på Östernäs vid Kyrksjön. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 28 oktober 2021 
Samhällsservicenämndens yttrande 18 oktober 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 60 
Medborgarförslag 23 april 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 136 Dnr 00004/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet 
 
2. Den månatliga månadsuppföljningen behålls tills de nya 

ekonomistyrningsreglerna träder i kraft 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 
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.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter beslut 22 januari 2020, § 9 haft 
månadsuppföljning på dagordningen vid varje sammanträde och oftast 
diskuterat den uppföljning som kommunstyrelsen har fått vid föregående 
sammanträde. 
 
I de nya ekonomistyrningsreglerna som kommunstyrelsen ska besluta om i 
november är tanken att uppföljning ska presenteras vid färre tillfällen per år 
och ordföranden väcker nu frågan om månadsuppföljningen fortfarande ska 
finnas med på dagordningen vid varje sammanträde när de nya reglerna 
börjar gälla. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2021 
Presentation månadsuppföljning september 2021 
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Yrkanden 

Lena Svahn (-): Den månatliga månadsuppföljningen behålls tills de nya 
ekonomistyrningsreglerna träder i kraft.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomienheten 
Akt 
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§ 137 Dnr 00368/2021  

Sammanträdesdagar 2022 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Sammanträdesdagarna 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott 

godkänns.      

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott:  
 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

KsAu 26 23 23 27 18 8 24 28 26 16 7 

  
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens skrivelse 27 oktober 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 
Akt 
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§ 138 Dnr 00288/2019  

Hållbarhetsberedning: Diskussion om 
kommunövergripande mål 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har tagit verksamhetsplaner med mål kopplade till Agenda 2030. 
Det ska även tas fram kommunövergripande mål. 
 
Tanken var att en diskussion om målen skulle inledas på dagens 
sammanträde, men det har ännu inte tagits fram några underlag för 
diskussionen. Därför får diskussionen vänta till ett senare tillfälle. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 124 Dnr 00233/2021  


Aktivitetsplan Livsmedelsstrategi 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Aktivitetsplanen skickas till kommunstyrelsen för godkännande.    


Sammanfattning av ärendet 


Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 antogs 
som kommunens handlingsplan 25 januari 2021. Enligt beslutet ska en 
aktivitetsplan med tillhörande budget tas fram en gång per år, med start för 
år 2022. 
  
Aktiviteterna för år 2022 har tagits fram i samarbete med de verksamheter 
som har ansvar och bidragande funktioner för att vi ska uppnå målen och 
åtgärderna i Gävleborgs handlingsplan för Sveriges Livsmedelsstrategi 
2018-2030. Vissa av åtgärderna har påbörjats redan under 2021 och kommer 
att fortsätta och vidareutvecklas enligt aktivitetsplanen. Vissa aktiviteter 
kommer att ske inom ordinarie budget, medan andra aktiviteter innebär ett 
finansieringsbehov utöver verksamhetens/verksamheternas ordinarie budget.           


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens skrivelse 27 oktober 2021 
Aktivitetsplan 2022, 27 oktober 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att arbetsutskottet 
noterar informationen till protokollet och skickar planen till kommun-
styrelsen för godkännande. Hon finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 125 Dnr 00344/2021  


Ansökan från Hennans Byaråd gällande förvärv av 
fastigheten Råggärde 4:29 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras för vidare beredning. 


Sammanfattning av ärendet 


Hennans Byaråd arrenderar sedan 1994 Råggärde 4:29 enligt gällande avtal. 
I avtalet skrivs att befintliga byggnader är Hennans Byråds egendom så 
nyttjandet som camping är antagligen betydligt äldre än när avtalet skrevs. 
 
Arrendeavgiften, vilken inte ändrats sedan avtalet upprättades, är hundra 
kronor per år. Enligt förfrågan hoppas byarådet på att ett övertagande av 
fastigheten ska öka intresset för ideellt arbete och bidrag till campingen. 
 
Ljusdals kommuns avsikt med Hennans camping torde inte vara att bedriva 
skogsbruk utan snarare en möjlighet för boende i Hennan att genom byarådet 
driva och nyttja campingen. Utifrån den synvinkeln kanske en övergång av 
ägandet från kommunen till Hennans byaråd är lämplig i enlighet med 
byarådets önskan. En försäljning ger dock inte någon rätt till byggande utan 
man är tvungen att söka de tillstånd som kan krävas som till exempel 
bygglov, strandskyddsdispens med mera. 
 
En försäljning av fastigheten torde kräva att man gör en värdering för att få 
fram ett marknadsvärde. Värdet i detta fall kan baseras på skogsvärdet. Efter 
en försäljning är kommunens möjlighet att påverka områdets användning 
eller en eventuell ny försäljning antagligen väldigt liten. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår: 
 
1. Ljusdals kommun försäljer Råggärde 4:29 till Hennans byaråd.  
 
2. Kommuns skoglige tjänsteman får värdera skogsvärdet som 


försäljningspris. 
 


Kommunens skoglige tjänsteman har värderat skogen på Råggärde 4:29 till 
239 000 kronor.    







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
6(30) 


Datum 
2021-11-09 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 22 oktober 2021 
Översiktskarta Hennan 22 oktober 2021 
Karta hennan 22 oktober 2021 
Ansökan från Hennans Byaråd 5 oktober 2021  


Yrkanden 


Lena Svahn (-): ärendet återemitteras för vidare beredning.  
 
Lars Molin (M) och Lars G Eriksson (SD): bifall till Lena Svahns yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens beredning 
Akt 
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§ 126 Dnr 00334/2021  


Uppdaterat arrendeavtal vindkraftpark Kölvallen 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Uppdaterat arrendeavtal för Vindkraftpark Kölvallen godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Det ursprungliga arrendeavtalet med kommunen tecknades 2015 och 
tilläggsavtal tecknades 2016 samt 2017.  
 
Tidsutdräkten har blivit mycket lång sedan arrendeavtalet och tidigare 
tilläggsavtal tecknades. Vidare har praxis och principer för utformning samt 
beräkning av arrendeersättning förändrats över tiden.  
 
Med anledning av detta finns behov av att göra ytterligare ett tilläggsavtal till 
arrendeavtalet. För att undvika missförstånd gällande hänvisningar i 
tilläggsavtalen föreslås i stället ett uppdaterat arrendeavtal där de tidigare 
tilläggsavtalen införs. 
 
Uppdateringen avser en komplettering av tidigare tecknat arrendeavtal 
huvudsakligen avseende principerna för utformning och beräkning av 
arrendeersättningen i enlighet med rådande praxis. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 
Uppdaterat arrendeavtal Karsvall 1:1, 28 oktober 2021 
Bilaga A 28 oktober 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 127 Dnr 00336/2021  


Inköpspolicy 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Inköpspolicy för Ljusdals kommun antas. 
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för inköp och 


upphandling. 


Sammanfattning av ärendet 


Revisionen har tidigare efterlyst en inköpspolicy för Ljusdals kommun.  
 
Inom ramen för Inköpssamverkan Mitt har en gemensam upphandlingspolicy 
tagits fram som ska fastställas i respektive kommun. Upphandlingsprocessen 
är en del av inköpsprocessen.  
 
Mot bakgrund av detta har ett förslag till inköpspolicy upprättats som 
omfattar innehållet i den gemensamma upphandlingspolicyn inom ramen för 
Inköpssamverkan Mitt. 
 
I inköpspolicyn har även hänsyn tagits till önskemål om att beakta några 
områden som berör inköps- och upphandlingsprocessen: lokala 
upphandlingar, kretsloppsplanen samt jämställda upphandlingar. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår att kommunstyrelsen 
antar policyn samt att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för inköp och upphandling 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 
Inköpspolicy 28 oktober 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 128 Dnr 00335/2021  


Ekonomistyrningsregler 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
           
1. Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antas. 
 
2. Reglerna gäller från och med 1 januari 2022. 
 
3. Plan för budget och budgetuppföljning samt regelverk angående 


nämndernas egna kapital upphävs vid samma tidpunkt. 


Sammanfattning av ärendet 


Nuvarande ekonomistyrningsregler för kommunen antogs av kommun-
fullmäktige 2014.  
 
Mot bakgrund av många års bristande budgetföljsamhet har det med tiden 
uppstått behov av en översyn av ekonomiregler och ekonomiprocesser. Även 
revisionen har uttryckt kritik av kommunens ekonomistyrning utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
Översynen har resulterat i förslag om uppdatering, förtydligande och 
utveckling av reglerna i syfte att förenkla, effektivisera och stärka upp 
processerna kring styrning och uppföljning av ekonomi. 
 
Förslaget till nya ekonomistyrningsregler innehåller 17 större förändringar 
jämfört med nuvarande ekonomistyrningsregler. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att föreliggande förslag till nya 
ekonomistyrningsregler ökar förutsättningarna för att skapa effektivitet i 
kommunens ekonomiska planering och uppföljning samt i det samlade 
resursutnyttjandet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att nya ekonomistyrningsregler antas, 
att de börjar gälla från och med 1 januari 2022 samt att nuvarande 
ekonomistyrningsregler upphävs vid samma tidpunkt.  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 november 2021 
Förslag till nya ekonomistyrningsregler 10 november 2021 
Nuvarande regler: Plan för budget och uppföljning  


Yrkanden 


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


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 129 Dnr 00361/2021  


Avskrivning av fordran Ljusdals Bandyklubb 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Fordran på hyror för Ljusdals Bandyklubb per 31 december 2021 med 


465 000 kronor avskrivs. 
 
2. Kostnaden finansieras genom ianspråktagande av rörelsekapital och 


anslås som en tilläggsbudget hos samhällsservicenämnden där 
kostnaden bokförs.  


 
3. Ljusdals kommuns sponsring av Ljusdals Bandyklubbs verksamhet 


framgent villkoras med att verksamheten ska ha en sund ekonomi, 
uppfylla kommunens sponsringspolicy samt att planhyran betalas enligt 
avtal. 


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals Bandyklubb har inkommit med en anhållan om efterställning av 
föreningens beräknade hyresskuld per 31 december 2021 med 465 000 
kronor. 
 
Orsaken till den föreslagna åtgärden är dels en längre tids diskussioner med 
kommunen om nedsättning av hyran och dels att den nya styrelsen inte till 
fullo lyckats sanera ekonomin i föreningen. 
 
Detta har medfört ett akut läge där föreningen riskerar att inte uppfylla 
villkoren för elitserielicens efter årsskiftet. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 
Skrivelse från Ljusdals bandyklubb 28 oktober 2021 


Yrkanden 


Lars G Eriksson (SD): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Lena Svahn (-): Ljusdals kommuns sponsring av Ljusdals Bandyklubbs 
verksamhet framgent villkoras med att verksamheten ska ha en sund 
ekonomi, uppfylla kommunens sponsringspolicy samt att planhyran betalas 
enligt avtal. 
 
Sören Görgård (C) och Lars Molin (M): bifall till Lena Svahns yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 130 Dnr 00237/2021  


Ansökan från Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse om 
investeringslån med syfte att utveckla verksamheten 
och säkra framtiden vid Ljusdalsbygdens museum 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Fordran på kvarvarande förskott driftsanslag per 31 december 2021 med 


800 000 kronor avskrivs. 
 
2. Ett investeringsbidrag med 800 000 kronor beviljas. 
 
3. Kostnaden 1 600 000 kronor finansieras genom ianspråktagande av 


rörelsekapital och anslås som tilläggsbudget hos samhällsservice-
nämnden där kostnaden bokförs. 


 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samarbetsavtalet godkänns med ändring i § 3: ”Presentera stiftelsens 


verksamhet/ekonomi årligen i kommunstyrelsen samt löpande föra 
dialog med berörda parter”. 


 
2. Kommunen uppdrar åt Ljusdalsbygdens museum att under år 2022 


arbeta fram en plan för arkivutrymme på Ljusdalsbygdens museum för 
Ljusdals kommun att nyttja. 


 
3. Kommunen uppdrar åt Ljusdalsbygdens museum att under år 2022 hitta 


samverkansformer för att erbjuda utbildningsförvaltningen ett 
pedagogiskt material som följer skolans samt förskolans läroplaner.   


 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Avtalet ska ses över av kommunjuristen innan beslut fattas i 


kommunstyrelsen.   
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Sammanfattning av ärendet 


Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse har inkommit med en ansökan om ett 
investeringslån (alternativt borgen för ett lån) på 2 miljoner kronor från 
Ljusdals kommun, för att trygga befintlig och framtida verksamhet vid 
Ljusdalsbygdens museum. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att lån eller borgen inte är förenligt 
med god ekonomisk hushållning.  
 
Istället föreslås engångslösning i två delar; avskrivning av befintlig kvar-
varande fordran per 31 december 2021 på förskotterat verksamhetsanslag 
800 000 kronor samt ett engångs investeringsbidrag på 800 000 kronor.  
 
Arbetsutskottet beslutade 15 september 2021, § 104 att ge kommunchefen i 
uppdrag att föreslå ett nytt samverkansavtal, vari formerna för samverkan 
mellan Ljusdals kommun och Ljusdalsbygdens museum förtydligas och att 
avtalet ska vara klart för att kunna beslutas på kommunfullmäktige 13 
december 2021.       
 
Kommunchefen föreslår enligt uppdrag från kommunstyrelsen härmed 
samarbetsavtal mellan Ljusdals kommun och Ljusdalsbygdens museum. 
 
I förslaget finns också två uppdrag till Ljusdalsbygdens museum att 
genomföra under år 2022. Gällande arkivutrymme har kommunen idag ont 
om sådant utrymme. Ljusdalsbygdens museum har i sina lokaler inordnat 
sådana utrymmen. 
 
Vidare har dialog förts med utbildningsförvaltningen om att pedagogiskt 
material som följer läroplanerna vore till gagn för skolan och eleverna.       


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 oktober 2021 
Samarbetsavtal 27 oktober 2021 
Arbetsutskottets protokoll 15 september 2021, § 104 
Ansökan från ljusdalsbygdens museum 8 september 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Sören Görgård (C): bifall till förslaget samt att § 3 ändras: Presentera 
stiftelsens verksamhet/ekonomi årligen i kommunstyrelsen samt löpande 
föra dialog med berörda parter. 
 
Lars Molin (M): bifall till Sören Görgårds yrkande samt att kommunjuristen 
tittar på avtalet. 
 
Sören Görgård (C): bifall till Lars Molins yrkande..  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till de tre första 
förslagspunkterna och finner att arbetsutskottet bifaller dessa.  
 
Ordförande ställer vidare proposition om bifall eller avslag till Sören 
Görgårds yrkande inklusive hans tilläggsyrkande och finner att 
arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Till sist ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller även detta. 
 


Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Beredningen 
Akt  
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§ 131 Dnr 00322/2021  


Remiss från Regeringskansliet av promemorian 
”Ändring i stödet till sanering av förorenade områden” 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.     
 
2. Yttrandet 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.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 28 oktober 2021, § 187 att ge arbetsutskottet 
delegation att avlämna remissyttrande. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har skrivit förslag till remissyttrande och 
arbetsutskottet har nu att besluta därom.       


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 november 2021 
Remissvar 2 november 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2021, § 187 
Remiss av promemoria Ändringar i stödet till sanering av förorenade 
områden 23 september 2021 
Promemoria: Ändringar i stödet till sanering av förorenade områden 23 
september 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Miljödepartementet 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 
 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
18(30) 


Datum 
2021-11-09 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 132 Dnr 00439/2020  


Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Inga förändringar föreslås när det gäller hemsändningsbidragen. Avtalen 


med glesbygdsbutikerna fortsätter tills vidare att hanteras av 
omsorgsnämnden.   


 
2. Kommunchefen får i uppdrag att arbeta fram en ny serviceplan för 


antagande i kommunfullmäktige. Serviceplanen bör därefter uppdateras 
årligen, och i det arbetet kan framtida översyner av 
hemsändningsbidragen ingå.    


Sammanfattning av ärendet 


Att det nuvarande utbudet av livsmedelsbutiker inte decimeras ytterligare har 
stor betydelse för kommunen och dess invånare, i synnerhet i glest befolkade 
områden. Därigenom berör frågan om glesbygdsbutikerna både näringslivs- 
och beredskapsfrågorna, som är kommunstyrelsens ansvar. En uppdaterad 
kommunal serviceplan bör ersätta den nuvarande varuförsörjningsplanen och 
utgör grunden för regionens stöd till kommersiell service. 
 
De nuvarande avtalen med tre butiker om hemsändningsbidrag syftar till att 
säkerställa leveranser av livsmedel till kommuninvånare som har svårt att 
lösa det behovet själva. Bidraget grundar sig på en individuell 
behovsprövning som görs inom omsorgsförvaltningen. Systemet fungerar väl 
och det saknas därför starka skäl att ändra på det.            


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 september 2021 


Yrkanden 


Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 133 Dnr 00172/2017  


Motion från Markus Evensson (S) gällande gratis wi-fi 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås.      


Sammanfattning av ärendet 


Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där han 
föreslår att Ljusdals kommun utreder möjligheten att skapa surfzoner i 
Ljusdals köping och på våra bibliotek i kommunen med gratis wi-fi för våra 
invånare och besökare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 mars 2017, § 46 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till IT-enheten för yttrande.  
 
IT-enheten tycker att konceptet är lite passé då de flesta har mobiler med 
surf och det dessutom känns tveksamt att kommunen ska agera internet-
leverantör för medborgare och turister. Därtill kommer säkerhetsfrågor då 
publika nätverk inte alls har samma trygghet som jobbets eller hemnätverket 
och allmänna råd är att inte göra känsliga saker på sådana nätverk då de kan 
vara avlyssnade. 
 
IT-enheten har sökt och blivit beviljade ett startbidrag på 15 000 Euro, men 
det är ju mer kostnader kopplade till detta och man förbinder sig i så fall att 
driva det publika nätverket i tre år. 
 
IT-enhetens bedömning är att motionen ska avslås. 
             
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska avslås. I sitt 
övervägande skriver hon att motionen är från 2017 då frågan om att skapa 
surfzoner och gratis wi-fi var mer aktuell än den är idag.  
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De flesta har mobiler med surf och tveksamheter finns över att kommunen 
ska agera internetleverantör för medborgare och turister. Därtill kommer 
säkerhetsfrågor.  


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 28 oktober 2021 
IT-enhetens yttrande 19 oktober 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 23 mars 2017 
Motion 23 mars 2017 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 134 Dnr 00234/2021  


Motion från Maud Jonsson (L) gällande revidering av 
kommunens skogspolicy 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad.    


Sammanfattning av ärendet 


Maud Jonsson (L) har lämnat en motion gällande revidering av kommunens 
skogspolicy. 
 
I motionen yrkar hon 
 
• att kommunen tar fram nya styrdokument i form av policy, mål och 


strategi för de kommunägda skogarna för att bidra till måluppfyllelse 
inom biologisk mångfald. Detta ska ske genom bred förankring, 
inklusive civilsamhälle. 


• att kommunen påbörjar en fördjupad inventering av nyckelbiotoper, 
värdeobjekt och naturvården i skogar över 120 år. 


• att alla avverkningar på skog över 120 år stoppas i kommunen till dess 
att nya styrdokument tagits fram. 


 
Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 92 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunens skoglige 
tjänsteman. 
 
Skoglige tjänstemannen föreslår i sitt yttrande att kommunstyrelse-
förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av Ljusdals kommuns 
skogspolicy och återkomma med förslag till eventuella revideringar. 
Motionen anses i övrigt besvarad.      
 
I yttrandet besvaras frågeställningarna i motionen: 
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Motionären vill att kommunen tar fram en ny policy som ska innehålla mål 
och strategier för att bidra till måluppfyllelse inom biologisk mångfald. 
 
Den nuvarande policyn har redan mål för detta. Den innehåller dessutom mål 
för sociala värden samt för virkesproduktion och ekonomi. Strategierna för 
att nå de olika målen beskrivs i de riktlinjer som följer policyn. 
 
Med tanke på att policyn är flera år gammal kan det ändå vara lämpligt med 
en översyn av policyn. Härvidlag bör dock översynen inte bara avse endast 
måluppfyllande av biologisk mångfald, utan även omfatta övriga värden. 
 
Motionären anser att kommunen ska påbörja en fördjupad inventering av 
nyckelbiotoper, värdeobjekt och naturvärden i skogar över 120 år. 
 
Skogsstyrelsen är den myndighet som äger begreppet ”Nyckelbiotop” och är 
således den enda som kan klassa skogsmark som sådan. Det måste 
följaktligen bli Skogsstyrelsen som gör inventeringen. Den skogsbruksplan 
som ligger till grund för kommunens skogsbruk, upprättades av 
Skogsstyrelsen. De har således redan gjort en inventering. 
 
Att bekosta en fördjupad inventering för att ytterligare bekräfta det som en 
gång konstaterats, synes vara en överloppsgärning. På dessa områden samt 
på en hel del områden som inte klassas som nyckelbiotoper, men som av 
skoglig förvaltare bedöms ha vissa naturvärden, bedrivs heller inget 
skogsbruk. 
 
Motionären vill att alla avverkningar av skog över 120 år stoppas till dess att 
nya styrdokument tagits fram. 
 
Att under ett par år avverka skog under 120 år fungerar och ställer inte till 
med några större problem på kort sikt. Virkesuttag kan ske i yngre skogar. 
På längre sikt riskerar man dock att den äldre skogen utsätts för olika former 
av risker samt att det blir brist på skogar strax under 120 år.          
 
Kommunstyrelsens ordförande förslår i sitt övervägande att kommun-
styrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av Ljusdals kommuns 
skogspolicy och återkomma med förslag om eventuella revideringar.  
 
Med den motiveringen föreslår ordföranden att motionen ska anses vara 
besvarad. 
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Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 28 oktober 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 18 oktober 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021, § 92 
Motion 2 juni 2021  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 135 Dnr 00174/2021  


Medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


 Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark har inkommit.  
 
Förslagsställaren skriver: 
”I Ljusdal är möjligheten till aktiviteter för barn och ungdomar som inte åker 
skidor och skridskor begränsade under vintertid. Det finns ett antal 
organiserade inomhussporter men inte så mycket att göra för de barn och 
ungdomar som föredrar oorganiserade aktiviteter. 
 
Så fort snön är borta och vädret tillåter, det vill säga när det är torrt i 
skateparken, då är det fantastiskt roligt att se hur många som utnyttjar 
skateparken på Östernäs vid Kyrksjön. Därför är mitt förslag att kommunen 
ordnar en inomhusskatepark för åretruntbruk för skateboard, sparkcykling 
och BMX-cykling etcetera. En sådan hall skulle även kunna innefatta klätter-
vägg, inlinesåkning och så vidare. 
 
En inomhuspark skulle även användas på sommaren när vädret gör att 
utomhusskateparken inte kan användas.” 
 
Förslagsställaren har pratat med Ljusdals Skateförening och de stöttar 
förslaget.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2021 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 
för yttrande. 
 
Samhällsservicenämnden föreslår 13 oktober 2021, § 145 att medborgar-
förslag ska avslås utifrån det ekonomiska läget.    
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Kommunstyrelsen ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 
sitt övervägande skriver hon: 
  
"Förslagsställaren menar att en inomhusskatepark för åretruntbruk i Ljusdal 
skulle gynna de barn och ungdomar som inte deltar i organiserade 
inomhussporter. 
 
I samhällsservicenämndens förslag om avslag, hänvisas till det ekonomiska 
läget. En välbesökt skatepark finns redan på Östernäs vid Kyrksjön. 


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 28 oktober 2021 
Samhällsservicenämndens yttrande 18 oktober 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 60 
Medborgarförslag 23 april 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 136 Dnr 00004/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet 
 
2. Den månatliga månadsuppföljningen behålls tills de nya 


ekonomistyrningsreglerna träder i kraft 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 
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.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter beslut 22 januari 2020, § 9 haft 
månadsuppföljning på dagordningen vid varje sammanträde och oftast 
diskuterat den uppföljning som kommunstyrelsen har fått vid föregående 
sammanträde. 
 
I de nya ekonomistyrningsreglerna som kommunstyrelsen ska besluta om i 
november är tanken att uppföljning ska presenteras vid färre tillfällen per år 
och ordföranden väcker nu frågan om månadsuppföljningen fortfarande ska 
finnas med på dagordningen vid varje sammanträde när de nya reglerna 
börjar gälla. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2021 
Presentation månadsuppföljning september 2021 
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Yrkanden 


Lena Svahn (-): Den månatliga månadsuppföljningen behålls tills de nya 
ekonomistyrningsreglerna träder i kraft.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomienheten 
Akt 
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§ 137 Dnr 00368/2021  


Sammanträdesdagar 2022 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Sammanträdesdagarna 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott 


godkänns.      


Sammanfattning av ärendet 


Förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott:  
 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 


KsAu 26 23 23 27 18 8 24 28 26 16 7 


  
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens skrivelse 27 oktober 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 
Akt 
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§ 138 Dnr 00288/2019  


Hållbarhetsberedning: Diskussion om 
kommunövergripande mål 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Nämnderna har tagit verksamhetsplaner med mål kopplade till Agenda 2030. 
Det ska även tas fram kommunövergripande mål. 
 
Tanken var att en diskussion om målen skulle inledas på dagens 
sammanträde, men det har ännu inte tagits fram några underlag för 
diskussionen. Därför får diskussionen vänta till ett senare tillfälle. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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