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§ 88 Dnr 00192/2022  

Inflyttningsstrategi 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande kommunchef Mikael Björk ger en nulägesuppdatering om 
inflyttningsstrategin som ska tas fram.  
 
Inflyttningsstrategin handlar inte om att paketera Ljusdal bättre, eller skapa 
slogans och marknadsföringskampanjer. 
 
Ljusdals kommun ska vara mer attraktiv för alla - boende, inflyttare och 
besökare. Det är bara genom att vara en bättre ort att bo och leva i som vi 
kommer bli fler. 
 
Målgrupper: 
• De som vill bo kvar. 
• De som vill flytta hem. 
• De som vill flytta hit. 
 
Var är vi idag? 
• Många aktiviteter pågår som bidrar till ökad inflyttning, men dessa är inte 

samlade i en gemensam strategi  
• Vi saknar ett tydligt befolknings-/inflyttningsmål (förslag på prioriterade 

mål/uppdrag kommer till kommunfullmäktige i juni). 
• Dedikerade resurser saknas för att kunna arbeta systematiskt med 

befolkning/inflyttning (förslag till ny organisation kommer till kommun-
fullmäktige i juni men tillhörande budget kan behöva justeras).      

Beslutsunderlag 

Presentation Inflyttningsstrategin 2 juni 2022 
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Propositionsordning 

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

KsAu 2022-06-08
(Signerat, SHA-256 DBB7F2DEEDCC6D6858955BF795003405FFC245356A9054899E228D9054E5240F)

Sida 5 av 26



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
6(25) 

Datum 
2022-06-08 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 89 Dnr 00296/2020  

Diskussion om sponsringspolicy 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals IF har inkommit med en sponsringsansökan för 2022 om 150 000 
kronor. Tidigare har arbetsutskottet beviljat sponsring för Hälsingehambon, 
Hittaut och till Järvsö Cykelklubb för SM i Enduro.  
 
Frågor har uppstått om hur den nya sponsringspolicyn bör tolkas. 
Ansökningar kommer in under året och kan därmed inte ställas mot 
varandra. Elitsponsring brukar tolkas som en marknadsföringsmöjlighet för 
kommunen, men eftersom man i dagsläget inte har elitsporter blir syftet 
mindre tydligt. Samtidigt visar policyn tydligt att även klubbar, sporter och 
föreningar som på något sätt bidrar till kommunens hållbara utveckling ska 
premieras, inte bara de som elitsatsar.  
 
Ett förslag skulle kunna vara att alla sponsringsförslag inkommer vid ett eller 
två tillfällen per år, för att kunna ställas mot varandra.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås diskutera: 
 
• Hur tolkar kommunstyrelsen sponsringspolicyn utifrån nytta för 

medborgare i förhållande till eventuell marknadsföringspotential (bred 
allmännytta eller premie för elitsponsring)? 

 
• Borde sponsringsansökningar ske en alternativt två gånger per år för att 

kunna vägas mot varandra?              

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 3 juni 2022 
Antagen sponsringspolicy 2 februari 2021 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 90 Dnr 00210/2021  

Återrapport från Järvsö Bergscykelklubb om SM-
arrangemanget i Enduro och Pump Track 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 juni 2021, § 79 att bevilja 
sponsring med 45 000 kronor till Järvsö Bergcykelpark för SM-arrangemang 
i Enduro och Pump Track. 
 
Biträdande kommunchefen Mikael Björk redogör för återrapporten som 
Järvsö Bergcykelpark har lämnat från arrangemanget. 
 
Två SM-tävlingar arrangerades med 400 deltagare samt medföljande. 
 
Arrangemangen fick mycket beröm av Svenska Cykelförbundet, deltagare 
samt åskådare. 
 
Sponsringspengarna gick till att betala sjukvårdspersonal, mat, utrustning 
med mera. 
 
Kringarrangemang i form av kreativa aktiviteter för barn samt cykelparad i 
folkdräkt var också populära inslag. 

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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§ 91 Dnr 00125/2022  

Utredning av organisatoriska och sociala arbets-
miljöförhållanden inom utbildningsförvaltningen 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet gav 27 april 2022, § 38 kommunchefen i uppdrag att utreda 
organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden inom 
utbildningsförvaltningen.   
 
Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar om att upphandling nu har 
skett och att det kommer att vara Public Partner som genomför utredningen. 
 
Public Partner kommer nu att träffa rektorerna samt ha uppstartsmöte med 
HR-chef och förvaltningschef inför utredningen. 

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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§ 92 Dnr 00062/2021  

Sjukfrånvarostatistik första kvartalet 2022 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Nästa gång sjukfrånvaron presenteras för personalutskottet ska en analys 

finnas med.  

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande kommunchefen Mikael Björk redogör för sjukstatistik gällande 
första kvartalet 2022. Frånvaron steg under tredje kvartalet 2021 då 
smittspridningen i samhället steg och fortsatte att ligga på en hög nivå under 
början av 2022. 
 
Sjukfrånvaron första kvartalet 2022 var 12,8 procent i kommunen som 
helhet. Det innebär en ökning från fjärde kvartalet 2021 då sjukfrånvaron var 
11,7 procent på totalen. Alla förvaltningar har ökat sin sjukfrånvaro förutom 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen som minskade sin sjukfrånvaro från 
6,9 procent till 4,9 procent. Att sjukfrånvaron ligger så högt är till stor del en 
följd av pandemin då restriktionen har varit att man ska stanna hemma för 
minsta symptom och många yrkesgrupper inte har haft möjlighet att arbeta 
hemifrån.  
 
Men även före pandemin hade Ljusdals kommun en hög sjukfrånvaro som 
man länge har försökt råda bot på. Kommunen har nu ansökt om och blivit 
antagna till projektet Suntarbetsliv där man får hjälp och verktyg för att 
skapa friska arbetsplatser. 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Nästa gång sjukfrånvaron presenteras för 
personalutskottet ska en analys finnas med.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet samt sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet 
bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
HR-chef 
Akt 
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§ 93 Dnr 00010/2021  

Löneförslag 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

5 miljoner kronor har avsatts till löneökningar för utvalda grupper. Detta är 
ett politiskt initiativ som politikerna ska fatta beslut om. 
 
Ett tjänstemannaförslag finns som kommer att presenteras på arbetsutskottet 
i augusti.  

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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§ 94 Dnr 00012/2020  

Utvecklingschef Hälsingland - Magnus Ernström 
presenterar sig. 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingschef Hälsingland, Magnus Ernström, presenterar sig. 
 
Magnus Ernström kommer att leda ett utvecklingskontor med två anställda 
som ligger under Hälsingerådet och kommunchefsgruppen i hierarkin. Han 
väntar nu på att de andra två ska ansluta 1 september. 
 
Utvecklingskontoret kommer att arbeta med hållbar tillväxt samt intern 
samverkan (och även varumärket Hälsingland samt vara EU-kontor). 
 
Hållbar tillväxt:  
• Påverkansarbete regionalt och nationellt. 
• Omvärldspaning. 
• Samhällsplanering. 
• Varumärke och inflyttning. 
• Näringsliv. 
• Kompetensförsörjning/arbetsmarknad. 
 
Intern samverkan: 
• IT-drift, säkerhet och licenser. 
• Styrning ledning räddningstjänst. 
• Inköp mitt. 
• Gemensam löneadministration. 
• Ekonomisamverkan. 
• Digitalt slutarkiv. 
• Telefoni. 
• Vuxenutbildning.   
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 95 Dnr 00153/2022  

Förstudie - eventuellt medlemskap i Hälsinglands 
Utbildningsförbund 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. En utredning ska genomföras av extern kompetens som analyserar 

förstudien och ett framtida medlemskap.  
 

2. Kommunchefen får i uppdrag att upphandla extern kompetens. 
 
3. Vid behov av finansiering återkommer ärendet till kommunstyrelsen 

efter upphandling.  
 

4. Efter utredningens genomförande återkommer ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.   

Sammanfattning av ärendet 

En förstudie har genomförts med ambitionen att belysa vad ett medlemskap i 
förbundet kommer att betyda för Ljusdals kommun. Förstudien har genom-
förts av förbundet där Ljusdals kommun varit delaktiga i styrgrupp och i 
processen med framtagande av underlag. 
 
Förstudiens slutsats är att rekommendera Ljusdals kommun att ansöka om 
medlemskap i Hälsinglands utbildningsförbund. 
 
Utifrån förstudiens rekommendation föreslås att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar att genomföra en fördjupad utredning.        

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 juni 2022 
Förstudie 26 april 2022 
Direktionsbeslut 26 april 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Efter utredningens genomförande återkommer ärendet 
till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag samt 
ordförandens yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena och 
finner att arbetsutskottet bifaller dessa.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
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§ 96 Dnr 00368/2020  

Medborgarförslag gällande planfri korsning vid 
järnvägspassage i Järvsö 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.    

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande planfri korsning vid järnvägspassage i Järvsö 
har lämnats till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 9 november 2020, § 120 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade 18 november 2020 medborgarförslaget till 
enheten för strategisk och hållbar utveckling för yttrande. 
 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver i sitt yttrande att 
Ljusdals kommun har återkommande dialogmöten med Trafikverket där 
olika behov och objekt behandlas. Sedan ett antal år har de problem som 
finns i Järvsö relaterade till plankorsningar vid Norra Stambanan och 
genomfarten via Turistvägen varit återkommande frågor. Detta har även 
framförts av kommunen vid regionens framtagande av regional 
infrastrukturplan. 
 
Eftersom en alternativ genomfart via ny sträckning kan ses som överspelad 
är det förutsättningarna för Turistvägen som diskuterats. Under senare tid har 
även lokala företrädare från Järvsö involverats, bland annat med anledning 
av upplevda problem med bristfällig skyltning för oskyddade trafikanter 
längs vägen. Kommunens uppfattning är att Trafikverket tagit till sig dessa 
synpunkter och kommer att vidta nödvändiga skyltningsåtgärder.       
 
Frågan om en planfri korsning med Norra Stambanan för fordonstrafik har 
av Trafikverket beskrivits som ogenomförbar i centrala Järvsö utifrån de 
terrängförhållanden som råder. Den mest trafikerade av korsningarna ligger 
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vid Stenevägen, och för denna ser Trafikverket över möjligheten att bredda 
passagen över järnvägen för att ge ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. 
 
Ljusdals kommun arbetar sedan något år tillsammans med Trafikverket och 
Region Gävleborg i ett projekt för att förbättra stationsområdet i Järvsö. 
Trafikverket planerar för att bygga ytterligare en plattform på norra sidan av 
spårområdet och i samband med detta en planfri gångpassage i närheten av 
stationshuset. Om detta kommer till utförande finns möjlighet för Ljusdals 
kommun att bygga parkeringar på norra sidan, vilket till viss del kan 
innebära en förbättring för exempelvis tågpendlare. 
 
Samhällsservicenämnden instämmer i yttrandet från enheten för strategisk 
och hållbar utveckling och föreslår att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat.      
       
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 
skriver att Järvsö växer som turistort och att trafiksituationen blir allt värre 
vid genomfarten på Turistvägen och därmed på Rv 83. 
 
Kommunen har återkommande dialogmöten med Trafikverket där 
problemen återkommande förs fram. 
 
Eftersom frågan om alternativ genomfart kan ses som överspelad är det  
förutsättningarna för Turistvägen som diskuteras.  
 
I de fördjupade översiktsplaner som tagits fram över Öjeberget och Järvsö  
finns också trafiksituationen omnämnd.  
 
Därmed föreslås att medborgarförslaget ska anses besvarat.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 24 maj 2022 
Yttrande från samhällsservicenämnden 13 maj 2022 
Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen 18 juni 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 9 november 2020, § 100 
Medborgarförslag 26 oktober 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till ordförandens 
förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 97 Dnr 00339/2021  

Medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att omsorgsnämnden utreder 

möjligheten till höjd habiliteringsersättning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning har lämnats till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 153 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 
omsorgsnämnden. 
 
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten om höjd 
habiliteringsersättning. 
 
I sitt yttrande skriver nämnden att personer som omfattas av LSS (= Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) har laglig rätt till daglig 
verksamhet som kommunerna vanligtvis står som ansvariga för. 
 
Den som arbetar inom en daglig verksamhet får ingen vanlig lön. De flesta 
har sin försörjning på annat sätt, till exempel genom försäkringskassan. 
När man arbetar på daglig verksamhet får man en ersättning varje månad, en 
så kallad habiliteringsersättning. 
 
2018 beslutade regeringen att avsätta ett statsbidrag som syftar till att införa, 
bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig 
verksamhet enligt LSS. Summan var 350 miljoner kronor och kommunerna 
kunde ansöka om dessa medel fördelat på antalet personer i daglig 
verksamhet. 
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Alla som vistas på daglig verksamhet antingen heldag eller halvdag har rätt 
till habiliteringsersättning. Storleken på habiliteringsersättningen beslutas av 
kommunerna och brukar variera mellan 40-50 kronor för heldag och är 
skattefri. 
 
Habiliteringsersättningen i Ljusdals kommun är 22 kronor per timme max 6 
timmar per dag för de som arbetar på en daglig verksamhet, enligt tidigare 
politiskt beslut. Habiliteringsersättningen till personer med 
funktionsnedsättning för deltagande i daglig verksamhet är skattefri. 
 
För jan-mars 2022 har utbetalningar gjorts enligt nedan: 
                                                Jan               Feb              Mar 
Personer:                                 74                  70                 72 
Belopp:                              88 781           96 404        117 854 
Timmar:                              3 994            4 382            5 450 
 
Budgeterade kostnader för 2021 var 1 800 000 kronor och kommunen erhöll 
768 000 kronor i statsbidrag. Omsorgsförvaltningen har budgeterat för 
samma belopp 2022 med samma summa statsbidrag inräknad. I dagsläget 
finns inget beslut om statligt bidrag för 2023.  
 
I medborgarförslaget finns en uträkning gjord på 84 personer, så många är 
inskrivna i daglig verksamhet i Ljusdals kommun. De som tagit del av 
habiliteringsersättningen är under jan-mars 2022 färre. Det finns idag cirka 
85 personer som har ett beslut om daglig verksamhet i Ljusdals kommun och 
för jan-mars var det cirka 70 personer som fick ersättning utbetald.         
 
Om statsbidraget i den omfattning som är idag betalas ut fortsättningsvis kan 
habiliteringsersättningen höjas eller räknas om så att den betalas ut i fler 
timmar.     
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas 
såtillvida att omsorgsnämnden utreder möjligheten till höjd habiliterings-
ersättning. 
 
I sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren vill att habiliterings-
ersättningen ska höjas för att öka motivationen för det arbete som utförs. 
 
Alla som vistas på daglig verksamhet har rätt till habiliteringsersättning, 
antingen hel eller halv dag. Storleken på ersättningen beslutas av kommunen.  
 
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten om höjd 
ersättning.   
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Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 24 maj 2022 
Yttrande från omsorgsnämnden 3 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 153 
Medborgarförslag 1 oktober 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till ordförandens 
förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 98 Dnr 00435/2020  

Begäran från omsorgsnämnden om budgetförstärkning 
2022 med 3 miljoner kronor 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen har inte för avsikt att tillföra 3 miljoner kronor till 

omsorgsnämndens budget. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har 14 mars 2022, § 37 begärt att omsorgsnämnden ska 
presentera en åtgärdsplan med anledning av ett prognostiserat underskott på 
3,1 miljoner kronor. 
 
Omsorgsnämnden har 30 mars 2022, § 38 anhållit om en budgetförstärkning 
om 3 miljoner kronor. Nämnden meddelar vidare i protokoll från 25 maj 
2022. § 80 att omsorgsnämnden inte vidtar några ytterligare åtgärder förrän 
kommunstyrelsen har svarat på anhållandet om en budgetförstärkning om 3 
miljoner kronor. 

Beslutsunderlag§ 

Omsorgsnämndens protokoll 25 maj 2022, § 80 
Omsorgsnämndens protokoll 30 mars 2022, § 38 
Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2022, § 45 
Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 2 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Kommunstyrelsen har inte för avsikt att tillföra 3 
miljoner kronor till omsorgsnämndens budget för 2022. 
 
Lena Svahn (-), Lars Molin (M), Sören Görgård (C): bifall till  
Marit Holmstrands yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Omsorgsnämnden 
Akt 
 
 

KsAu 2022-06-08
(Signerat, SHA-256 DBB7F2DEEDCC6D6858955BF795003405FFC245356A9054899E228D9054E5240F)

Sida 23 av 26



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
24(25) 

Datum 
2022-06-08 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 99 Dnr 00161/2022  

Klargörande av kommunchefens roll gällande 
näringslivsfrågor i den nya organisationen 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. En näringslivs- och exploateringschef anställs med kommunstyrelsen 

som ansvarig nämnd och som rapporterar till kommunchefen.  
 
2. En befattningsbeskrivning ska upprättas som beskriver arbetet med nya 

etableringar och att behålla befintliga företag.  
 
3. Kommunchefen får i uppdrag att verkställa detta och återrapportera till 

kommunstyrelsen i september.  
 
4. Kommunchefen får i uppdrag att rapportera till kommunstyrelsen vad 

som krävs av en kommun för att kompetensmässigt åstadkomma 
företagsetableringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2 juni 2022 beslut om organisatoriska förändringar 
i Ljusdals kommun, men man ville ha ett klargörande av kommunchefens 
roll gällande näringslivsfrågor i den nya organisationen. Det beslutades att 
arbetsutskottet får besluta om detta.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 maj 2022 
Presentation Målinriktad organisation 13 maj 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): En näringslivs- och exploateringschef anställs med 
kommunstyrelsen som ansvarig nämnd och som rapporterar till 
kommunchefen. En befattningsbeskrivning ska upprättas som beskriver 
arbetet med nya etableringar och att behålla befintliga företag. 
Kommunchefen får i uppdrag att verkställa detta och återrapportera till 
kommunstyrelsen i september. 
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Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): bifall till Marit Holmstrands 
yrkande. 
 
Lars Molin (M): Kommunchefen får i uppdrag att rapportera till kommun-
styrelsen vad som krävs av en kommun för att kompetensmässigt åstad-
komma företagsetableringar.  
 
Sören Görgård (C): bifall till Lars Molins yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer vidare proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller även detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunchefen 
Akt 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Kommunstyrelsens arbetsutskott 


Sammanträdesdatum 2022-06-08 


Datum för anslags uppsättande 2022-06-13 


Datum för anslags nedtagande 2022-07-05 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Ulrica Swärd Bütikofer  







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
3(25) 


Datum 
2022-06-08 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
§ 88 Dnr 00192/2022 


Inflyttningsstrategi ............................................................................................... 4 
§ 89 Dnr 00296/2020 


Diskussion om sponsringspolicy ......................................................................... 6 
§ 90 Dnr 00210/2021 


Återrapport från Järvsö Bergscykelklubb om SM-arrangemanget i 
Enduro och Pump Track ..................................................................................... 8 


§ 91 Dnr 00125/2022 
Utredning av organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden 
inom utbildningsförvaltningen .............................................................................. 9 


§ 92 Dnr 00062/2021 
Sjukfrånvarostatistik första kvartalet 2022 ......................................................... 10 


§ 93 Dnr 00010/2021 
Löneförslag ....................................................................................................... 12 


§ 94 Dnr 00012/2020 
Utvecklingschef Hälsingland - Magnus Ernström presenterar sig ...................... 13 


§ 95 Dnr 00153/2022 
Förstudie - eventuellt medlemskap i Hälsinglands Utbildningsförbund .............. 15 


§ 96 Dnr 00368/2020 
Medborgarförslag gällande planfri korsning vid järnvägspassage i 
Järvsö ............................................................................................................... 17 


§ 97 Dnr 00339/2021 
Medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning ..................................... 19 


§ 98 Dnr 00435/2020 
Begäran från omsorgsnämnden om budgetförstärkning 2022 med 3 
miljoner kronor .................................................................................................. 22 


§ 99 Dnr 00161/2022 
Klargörande av kommunchefens roll gällande näringslivsfrågor i den 
nya organisationen ............................................................................................ 24 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
4(25) 


Datum 
2022-06-08 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 88 Dnr 00192/2022  


Inflyttningsstrategi 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Biträdande kommunchef Mikael Björk ger en nulägesuppdatering om 
inflyttningsstrategin som ska tas fram.  
 
Inflyttningsstrategin handlar inte om att paketera Ljusdal bättre, eller skapa 
slogans och marknadsföringskampanjer. 
 
Ljusdals kommun ska vara mer attraktiv för alla - boende, inflyttare och 
besökare. Det är bara genom att vara en bättre ort att bo och leva i som vi 
kommer bli fler. 
 
Målgrupper: 
• De som vill bo kvar. 
• De som vill flytta hem. 
• De som vill flytta hit. 
 
Var är vi idag? 
• Många aktiviteter pågår som bidrar till ökad inflyttning, men dessa är inte 


samlade i en gemensam strategi  
• Vi saknar ett tydligt befolknings-/inflyttningsmål (förslag på prioriterade 


mål/uppdrag kommer till kommunfullmäktige i juni). 
• Dedikerade resurser saknas för att kunna arbeta systematiskt med 


befolkning/inflyttning (förslag till ny organisation kommer till kommun-
fullmäktige i juni men tillhörande budget kan behöva justeras).      


Beslutsunderlag 


Presentation Inflyttningsstrategin 2 juni 2022 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 89 Dnr 00296/2020  


Diskussion om sponsringspolicy 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals IF har inkommit med en sponsringsansökan för 2022 om 150 000 
kronor. Tidigare har arbetsutskottet beviljat sponsring för Hälsingehambon, 
Hittaut och till Järvsö Cykelklubb för SM i Enduro.  
 
Frågor har uppstått om hur den nya sponsringspolicyn bör tolkas. 
Ansökningar kommer in under året och kan därmed inte ställas mot 
varandra. Elitsponsring brukar tolkas som en marknadsföringsmöjlighet för 
kommunen, men eftersom man i dagsläget inte har elitsporter blir syftet 
mindre tydligt. Samtidigt visar policyn tydligt att även klubbar, sporter och 
föreningar som på något sätt bidrar till kommunens hållbara utveckling ska 
premieras, inte bara de som elitsatsar.  
 
Ett förslag skulle kunna vara att alla sponsringsförslag inkommer vid ett eller 
två tillfällen per år, för att kunna ställas mot varandra.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås diskutera: 
 
• Hur tolkar kommunstyrelsen sponsringspolicyn utifrån nytta för 


medborgare i förhållande till eventuell marknadsföringspotential (bred 
allmännytta eller premie för elitsponsring)? 


 
• Borde sponsringsansökningar ske en alternativt två gånger per år för att 


kunna vägas mot varandra?              


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 3 juni 2022 
Antagen sponsringspolicy 2 februari 2021 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 90 Dnr 00210/2021  


Återrapport från Järvsö Bergscykelklubb om SM-
arrangemanget i Enduro och Pump Track 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 juni 2021, § 79 att bevilja 
sponsring med 45 000 kronor till Järvsö Bergcykelpark för SM-arrangemang 
i Enduro och Pump Track. 
 
Biträdande kommunchefen Mikael Björk redogör för återrapporten som 
Järvsö Bergcykelpark har lämnat från arrangemanget. 
 
Två SM-tävlingar arrangerades med 400 deltagare samt medföljande. 
 
Arrangemangen fick mycket beröm av Svenska Cykelförbundet, deltagare 
samt åskådare. 
 
Sponsringspengarna gick till att betala sjukvårdspersonal, mat, utrustning 
med mera. 
 
Kringarrangemang i form av kreativa aktiviteter för barn samt cykelparad i 
folkdräkt var också populära inslag. 


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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§ 91 Dnr 00125/2022  


Utredning av organisatoriska och sociala arbets-
miljöförhållanden inom utbildningsförvaltningen 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsutskottet gav 27 april 2022, § 38 kommunchefen i uppdrag att utreda 
organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden inom 
utbildningsförvaltningen.   
 
Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar om att upphandling nu har 
skett och att det kommer att vara Public Partner som genomför utredningen. 
 
Public Partner kommer nu att träffa rektorerna samt ha uppstartsmöte med 
HR-chef och förvaltningschef inför utredningen. 


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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§ 92 Dnr 00062/2021  


Sjukfrånvarostatistik första kvartalet 2022 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Nästa gång sjukfrånvaron presenteras för personalutskottet ska en analys 


finnas med.  


Sammanfattning av ärendet 


Biträdande kommunchefen Mikael Björk redogör för sjukstatistik gällande 
första kvartalet 2022. Frånvaron steg under tredje kvartalet 2021 då 
smittspridningen i samhället steg och fortsatte att ligga på en hög nivå under 
början av 2022. 
 
Sjukfrånvaron första kvartalet 2022 var 12,8 procent i kommunen som 
helhet. Det innebär en ökning från fjärde kvartalet 2021 då sjukfrånvaron var 
11,7 procent på totalen. Alla förvaltningar har ökat sin sjukfrånvaro förutom 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen som minskade sin sjukfrånvaro från 
6,9 procent till 4,9 procent. Att sjukfrånvaron ligger så högt är till stor del en 
följd av pandemin då restriktionen har varit att man ska stanna hemma för 
minsta symptom och många yrkesgrupper inte har haft möjlighet att arbeta 
hemifrån.  
 
Men även före pandemin hade Ljusdals kommun en hög sjukfrånvaro som 
man länge har försökt råda bot på. Kommunen har nu ansökt om och blivit 
antagna till projektet Suntarbetsliv där man får hjälp och verktyg för att 
skapa friska arbetsplatser. 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Nästa gång sjukfrånvaron presenteras för 
personalutskottet ska en analys finnas med.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet samt sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet 
bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
HR-chef 
Akt 
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§ 93 Dnr 00010/2021  


Löneförslag 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


5 miljoner kronor har avsatts till löneökningar för utvalda grupper. Detta är 
ett politiskt initiativ som politikerna ska fatta beslut om. 
 
Ett tjänstemannaförslag finns som kommer att presenteras på arbetsutskottet 
i augusti.  


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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§ 94 Dnr 00012/2020  


Utvecklingschef Hälsingland - Magnus Ernström 
presenterar sig. 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Utvecklingschef Hälsingland, Magnus Ernström, presenterar sig. 
 
Magnus Ernström kommer att leda ett utvecklingskontor med två anställda 
som ligger under Hälsingerådet och kommunchefsgruppen i hierarkin. Han 
väntar nu på att de andra två ska ansluta 1 september. 
 
Utvecklingskontoret kommer att arbeta med hållbar tillväxt samt intern 
samverkan (och även varumärket Hälsingland samt vara EU-kontor). 
 
Hållbar tillväxt:  
• Påverkansarbete regionalt och nationellt. 
• Omvärldspaning. 
• Samhällsplanering. 
• Varumärke och inflyttning. 
• Näringsliv. 
• Kompetensförsörjning/arbetsmarknad. 
 
Intern samverkan: 
• IT-drift, säkerhet och licenser. 
• Styrning ledning räddningstjänst. 
• Inköp mitt. 
• Gemensam löneadministration. 
• Ekonomisamverkan. 
• Digitalt slutarkiv. 
• Telefoni. 
• Vuxenutbildning.   
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 95 Dnr 00153/2022  


Förstudie - eventuellt medlemskap i Hälsinglands 
Utbildningsförbund 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. En utredning ska genomföras av extern kompetens som analyserar 


förstudien och ett framtida medlemskap.  
 


2. Kommunchefen får i uppdrag att upphandla extern kompetens. 
 
3. Vid behov av finansiering återkommer ärendet till kommunstyrelsen 


efter upphandling.  
 


4. Efter utredningens genomförande återkommer ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.   


Sammanfattning av ärendet 


En förstudie har genomförts med ambitionen att belysa vad ett medlemskap i 
förbundet kommer att betyda för Ljusdals kommun. Förstudien har genom-
förts av förbundet där Ljusdals kommun varit delaktiga i styrgrupp och i 
processen med framtagande av underlag. 
 
Förstudiens slutsats är att rekommendera Ljusdals kommun att ansöka om 
medlemskap i Hälsinglands utbildningsförbund. 
 
Utifrån förstudiens rekommendation föreslås att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar att genomföra en fördjupad utredning.        


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 juni 2022 
Förstudie 26 april 2022 
Direktionsbeslut 26 april 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Efter utredningens genomförande återkommer ärendet 
till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag samt 
ordförandens yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena och 
finner att arbetsutskottet bifaller dessa.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
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§ 96 Dnr 00368/2020  


Medborgarförslag gällande planfri korsning vid 
järnvägspassage i Järvsö 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.    


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande planfri korsning vid järnvägspassage i Järvsö 
har lämnats till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 9 november 2020, § 120 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade 18 november 2020 medborgarförslaget till 
enheten för strategisk och hållbar utveckling för yttrande. 
 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver i sitt yttrande att 
Ljusdals kommun har återkommande dialogmöten med Trafikverket där 
olika behov och objekt behandlas. Sedan ett antal år har de problem som 
finns i Järvsö relaterade till plankorsningar vid Norra Stambanan och 
genomfarten via Turistvägen varit återkommande frågor. Detta har även 
framförts av kommunen vid regionens framtagande av regional 
infrastrukturplan. 
 
Eftersom en alternativ genomfart via ny sträckning kan ses som överspelad 
är det förutsättningarna för Turistvägen som diskuterats. Under senare tid har 
även lokala företrädare från Järvsö involverats, bland annat med anledning 
av upplevda problem med bristfällig skyltning för oskyddade trafikanter 
längs vägen. Kommunens uppfattning är att Trafikverket tagit till sig dessa 
synpunkter och kommer att vidta nödvändiga skyltningsåtgärder.       
 
Frågan om en planfri korsning med Norra Stambanan för fordonstrafik har 
av Trafikverket beskrivits som ogenomförbar i centrala Järvsö utifrån de 
terrängförhållanden som råder. Den mest trafikerade av korsningarna ligger 
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vid Stenevägen, och för denna ser Trafikverket över möjligheten att bredda 
passagen över järnvägen för att ge ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. 
 
Ljusdals kommun arbetar sedan något år tillsammans med Trafikverket och 
Region Gävleborg i ett projekt för att förbättra stationsområdet i Järvsö. 
Trafikverket planerar för att bygga ytterligare en plattform på norra sidan av 
spårområdet och i samband med detta en planfri gångpassage i närheten av 
stationshuset. Om detta kommer till utförande finns möjlighet för Ljusdals 
kommun att bygga parkeringar på norra sidan, vilket till viss del kan 
innebära en förbättring för exempelvis tågpendlare. 
 
Samhällsservicenämnden instämmer i yttrandet från enheten för strategisk 
och hållbar utveckling och föreslår att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat.      
       
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 
skriver att Järvsö växer som turistort och att trafiksituationen blir allt värre 
vid genomfarten på Turistvägen och därmed på Rv 83. 
 
Kommunen har återkommande dialogmöten med Trafikverket där 
problemen återkommande förs fram. 
 
Eftersom frågan om alternativ genomfart kan ses som överspelad är det  
förutsättningarna för Turistvägen som diskuteras.  
 
I de fördjupade översiktsplaner som tagits fram över Öjeberget och Järvsö  
finns också trafiksituationen omnämnd.  
 
Därmed föreslås att medborgarförslaget ska anses besvarat.  


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 24 maj 2022 
Yttrande från samhällsservicenämnden 13 maj 2022 
Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen 18 juni 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 9 november 2020, § 100 
Medborgarförslag 26 oktober 2020 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till ordförandens 
förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 97 Dnr 00339/2021  


Medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att omsorgsnämnden utreder 


möjligheten till höjd habiliteringsersättning. 


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning har lämnats till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 153 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 
omsorgsnämnden. 
 
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten om höjd 
habiliteringsersättning. 
 
I sitt yttrande skriver nämnden att personer som omfattas av LSS (= Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) har laglig rätt till daglig 
verksamhet som kommunerna vanligtvis står som ansvariga för. 
 
Den som arbetar inom en daglig verksamhet får ingen vanlig lön. De flesta 
har sin försörjning på annat sätt, till exempel genom försäkringskassan. 
När man arbetar på daglig verksamhet får man en ersättning varje månad, en 
så kallad habiliteringsersättning. 
 
2018 beslutade regeringen att avsätta ett statsbidrag som syftar till att införa, 
bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig 
verksamhet enligt LSS. Summan var 350 miljoner kronor och kommunerna 
kunde ansöka om dessa medel fördelat på antalet personer i daglig 
verksamhet. 
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Alla som vistas på daglig verksamhet antingen heldag eller halvdag har rätt 
till habiliteringsersättning. Storleken på habiliteringsersättningen beslutas av 
kommunerna och brukar variera mellan 40-50 kronor för heldag och är 
skattefri. 
 
Habiliteringsersättningen i Ljusdals kommun är 22 kronor per timme max 6 
timmar per dag för de som arbetar på en daglig verksamhet, enligt tidigare 
politiskt beslut. Habiliteringsersättningen till personer med 
funktionsnedsättning för deltagande i daglig verksamhet är skattefri. 
 
För jan-mars 2022 har utbetalningar gjorts enligt nedan: 
                                                Jan               Feb              Mar 
Personer:                                 74                  70                 72 
Belopp:                              88 781           96 404        117 854 
Timmar:                              3 994            4 382            5 450 
 
Budgeterade kostnader för 2021 var 1 800 000 kronor och kommunen erhöll 
768 000 kronor i statsbidrag. Omsorgsförvaltningen har budgeterat för 
samma belopp 2022 med samma summa statsbidrag inräknad. I dagsläget 
finns inget beslut om statligt bidrag för 2023.  
 
I medborgarförslaget finns en uträkning gjord på 84 personer, så många är 
inskrivna i daglig verksamhet i Ljusdals kommun. De som tagit del av 
habiliteringsersättningen är under jan-mars 2022 färre. Det finns idag cirka 
85 personer som har ett beslut om daglig verksamhet i Ljusdals kommun och 
för jan-mars var det cirka 70 personer som fick ersättning utbetald.         
 
Om statsbidraget i den omfattning som är idag betalas ut fortsättningsvis kan 
habiliteringsersättningen höjas eller räknas om så att den betalas ut i fler 
timmar.     
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas 
såtillvida att omsorgsnämnden utreder möjligheten till höjd habiliterings-
ersättning. 
 
I sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren vill att habiliterings-
ersättningen ska höjas för att öka motivationen för det arbete som utförs. 
 
Alla som vistas på daglig verksamhet har rätt till habiliteringsersättning, 
antingen hel eller halv dag. Storleken på ersättningen beslutas av kommunen.  
 
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten om höjd 
ersättning.   
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Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 24 maj 2022 
Yttrande från omsorgsnämnden 3 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 153 
Medborgarförslag 1 oktober 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till ordförandens 
förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
22(25) 


Datum 
2022-06-08 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 98 Dnr 00435/2020  


Begäran från omsorgsnämnden om budgetförstärkning 
2022 med 3 miljoner kronor 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen har inte för avsikt att tillföra 3 miljoner kronor till 


omsorgsnämndens budget. 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen har 14 mars 2022, § 37 begärt att omsorgsnämnden ska 
presentera en åtgärdsplan med anledning av ett prognostiserat underskott på 
3,1 miljoner kronor. 
 
Omsorgsnämnden har 30 mars 2022, § 38 anhållit om en budgetförstärkning 
om 3 miljoner kronor. Nämnden meddelar vidare i protokoll från 25 maj 
2022. § 80 att omsorgsnämnden inte vidtar några ytterligare åtgärder förrän 
kommunstyrelsen har svarat på anhållandet om en budgetförstärkning om 3 
miljoner kronor. 


Beslutsunderlag§ 


Omsorgsnämndens protokoll 25 maj 2022, § 80 
Omsorgsnämndens protokoll 30 mars 2022, § 38 
Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2022, § 45 
Kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2022, § 2 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Kommunstyrelsen har inte för avsikt att tillföra 3 
miljoner kronor till omsorgsnämndens budget för 2022. 
 
Lena Svahn (-), Lars Molin (M), Sören Görgård (C): bifall till  
Marit Holmstrands yrkande. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Omsorgsnämnden 
Akt 
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§ 99 Dnr 00161/2022  


Klargörande av kommunchefens roll gällande 
näringslivsfrågor i den nya organisationen 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. En näringslivs- och exploateringschef anställs med kommunstyrelsen 


som ansvarig nämnd och som rapporterar till kommunchefen.  
 
2. En befattningsbeskrivning ska upprättas som beskriver arbetet med nya 


etableringar och att behålla befintliga företag.  
 
3. Kommunchefen får i uppdrag att verkställa detta och återrapportera till 


kommunstyrelsen i september.  
 
4. Kommunchefen får i uppdrag att rapportera till kommunstyrelsen vad 


som krävs av en kommun för att kompetensmässigt åstadkomma 
företagsetableringar.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen fattade 2 juni 2022 beslut om organisatoriska förändringar 
i Ljusdals kommun, men man ville ha ett klargörande av kommunchefens 
roll gällande näringslivsfrågor i den nya organisationen. Det beslutades att 
arbetsutskottet får besluta om detta.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 maj 2022 
Presentation Målinriktad organisation 13 maj 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): En näringslivs- och exploateringschef anställs med 
kommunstyrelsen som ansvarig nämnd och som rapporterar till 
kommunchefen. En befattningsbeskrivning ska upprättas som beskriver 
arbetet med nya etableringar och att behålla befintliga företag. 
Kommunchefen får i uppdrag att verkställa detta och återrapportera till 
kommunstyrelsen i september. 
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Lars Molin (M) och Sören Görgård (C): bifall till Marit Holmstrands 
yrkande. 
 
Lars Molin (M): Kommunchefen får i uppdrag att rapportera till kommun-
styrelsen vad som krävs av en kommun för att kompetensmässigt åstad-
komma företagsetableringar.  
 
Sören Görgård (C): bifall till Lars Molins yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer vidare proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller även detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunchefen 
Akt 
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