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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-09-15 

Datum för anslags uppsättande 2021-09-17 

Datum för anslags nedtagande 2021-10-11 
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§ 103 Dnr 00087/2019  

Uppföljning av inspektionsmeddelande från 
Arbetsmiljöverket 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

Under våren har tre undersökningar genomförts med anledning av 
Arbetsmiljöverkets inspektion. De tre undersökningarna omfattar följande: 
 
1. Förskolan och arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
2. Chefers arbetsmiljö inom kommunen. 
3. Sjukfrånvaro och sambandet arbetsmiljö och trivsel. 
 
Arbetet med undersökningarna har genomförts av företagshälsovården på 
uppdrag av HR-chef. De omfattar kartläggning, resultat med analys samt 
åtgärdsplan. Åtgärdsplanernas innehåll bör beaktas i det fortsatta 
förbättringsarbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete i kommunen. 
 
De tre undersökningarna finns med i ärendet. Dessutom går det att ta del av 
presentationen vilket sammanfattar undersökningarna. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att informationen läggs till 
handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 18 augusti 2021 
Presentation: sammanfattning av tre undersökningar 18 augusti 2021 
Utredning av trivsel på arbetsplatsen och sjukstatistik 10 augusti 2021 
Undersökning SAM chefer 10 augusti 2021 
Undersökning SAM förskola 10 augusti 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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§ 104 Dnr 00237/2021  

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

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Förslagspunkterna 1-3 bordläggs. 
 
2. Tidigare uppdrag till kommunchefen att föreslå ett nytt 

samverkansavtal, vari formerna för samverkan mellan Ljusdals kommun 
och Ljusdalsbygdens museum förtydligas, ska vara klart för att kunna 
beslutas på kommunfullmäktige 13 december 2021. 

 
3. Representationen i styrelsen ska ses över med syfte att kommunen ska få 

bättre insyn i museets arbete. 

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 
kvarvarande fordran per 31 december 2021 på förskotterat 
verksamhetsanslag 800 000 kronor samt ett engångs investeringsbidrag på 
800 000 kronor.  
 
Tidigare uppdrag till kommunchefen att föreslå ett nytt samverkansavtal, 
vari formerna för samverkan mellan Ljusdals kommun och Ljusdalsbygdens 
museum förtydligas, föreslås redovisas senast 31 december 2021. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår: 
 
1. Fordran på kvarvarande förskott driftanslag per 31 december 2021 med 

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

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

 
4. Tidigare uppdrag till kommunchefen att föreslå ett nytt samverkans-

avtal, vari formerna för samverkan mellan Ljusdals kommun och 
Ljusdalsbygdens museum förtydligas, ska redovisas senast 31 december 
2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 8 september 2021 
Ansökan från Ljusdalsbygdens museum 3 juni 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M): Punkterna 1-3 bordläggs för att samverkansavtalet ska tas 
fram innan beslut fattas. I andra fall avslag till punkterna 1-3. 
 
Bodil Eriksson (LB): bifall till Lars Molins yrkande. 
 
Sören Görgård (C): Bifall till punkt 4 med tillägget att representationen i 
styrelsen ses över med syfte att kommunen ska få bättre insyn i museets 
arbete. 
 
Lena Svahn (-): bifall till bordläggning.    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 
yrkande om att förslagspunkterna 1-3 ska bordläggas och finner att 
arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Hon ställer vidare proposition om bifall eller avslag till förslagspunkt 4 och 
finner att arbetsutskottet bifaller denna. 
 
Till sist ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till Sören 
Görgårds tilläggsyrkande och finner att utskottet bifaller detta.   
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Beslutsexpediering 
Kommunchef, Akt      
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§ 105 Dnr 00004/2021  

Månadsuppföljning juni och juli 2021 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Månadsrapporten för juni och juli godkänns.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ekonomichef Eric Carlsson redogör för månadsuppföljning per juni och juli. 
 
Det bokförda resultatet för kommunen per juli är 72,1 miljoner kronor.  
Budgetuppföljningen per juli visar en prognos för helåret 2021 på 35,6 
miljoner kronor. 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 
uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 
hushållning.  
 
Budgetuppföljningen per 31 juli visar en prognos för helåret 2021 på 35,6 
miljoner kronor. Budget för året är 24,6 miljoner kronor vilket innebär en 
positiv budgetavvikelse på totalt 11,0 miljoner kronor.  
 
Nämndernas sammantagna prognos är negativ och uppgår till -20,6 miljoner 
kronor jämfört med budget.  
 
Eric Carlsson visar en jämförelse med år 2020 där en tydlig förbättring kan 
ses. En del stora kostnader kommer visserligen i augusti, men Eric Carlsson 
menar att trenden till förbättring är markant. Se bild nedan. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelser 3 september 2021 
Presentationer månadsuppföljning juni och juli 3 september 2021 

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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§ 106 Dnr 00003/2021  

Fortsatta åtgärder utifrån nämndernas redovisning på 
kommunstyrelsen 9 september 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Arbetsutskottet avvaktar direktiv enligt uppsiktsplikten till förmån för en 

förbättrad trendbild samt i väntan på en ny prognos per augusti. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2021 beslutades att 
nämnderna med prognostiserat underskott för innevarande år kallas till 
kommunstyrelsen för att redovisa vidtagna och planerade åtgärder. Detta 
genomfördes på kommunstyrelsen 9 september 2021. 
 
Arbetsutskottet fick där i uppdrag att, utifrån nämndernas redovisning, 
analysera och föreslå eventuella fortsatta åtgärder. 
 
Kommunchefen menar att det är svårt att göra analysen innan vi fått 
helårsprognoserna per 31 augusti 2021. 
 
Dessutom vet vi ännu inte hur statsbidragen kommer att fördelas. 
Budgetpropositionen kommer i oktober och Sveriges Kommuner och 
Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner brukar göra beräkningar på hur 
denna kommer att påverka kommunernas ekonomi. 
 
Ekonomichefens presentation tyder dessutom på att en viss förbättring har 
skett i nämndernas ekonomi. Se bild. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens skrivelse 2 september 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 101 

Yrkanden 

Bodil Eriksson (LB): kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i 
första hand omfördela i befintliga budgetar för åren 2021 och 2022 och i 
andra hand att dra tillbaka delegationsordningarna för omsorgsnämnden, 
arbetsmarknads- och socialnämnden. 
 
Lena Svahn (-):  
1. Avslag till Bodil Erikssons yrkande.  
 
2. Arbetsutskottet avvaktar direktiv enligt uppsiktsplikten till förmån för en 

förbättrad trendbild samt i väntan på en ny prognos per augusti. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Bodil Erikssons yrkande mot Lena Svahns 
avslagsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Lena Svahns 
yrkande. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition om bifall och avslag till Lena Svahns 
yrkande nr 2 och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
Reservation 
 
Bodil Eriksson reserverar sig mot beslutet avseende hennes eget yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 107 Dnr 00438/2018  

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reviderat reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslog 23 februari 2021, § 30 att  
kommunstyrelsen ska revidera nämndens reglemente i en parallell process 
med revidering av omsorgsnämndens reglemente. I samband med att den nya 
organisationen beslutades, förändrades inte reglementet för arbetsmarknads- 
och socialnämnden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
 
En utredning har gjorts med representanter för berörda förvaltningar och 
slutsatserna är att förslagen i beslutet om revidering ska genomföras. 
 
Ändringarna som behöver göras i reglementet är följande:  
Punkt 22 under § 2 avseende ledsagning och avlösarservice stryks. Ingen 
förändring av omsorgsnämndens reglemente behövs för detta, då den redan 
finns i § 2 ”inom stöd och omsorgsområdet” punkt 1. 
 
För att lyfta rollen som Socialtjänstlagen spelar inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO), kompletteras punktlistan under § 2 med:  
Utredningar och SoL-insatser vad gäller barn och ungdomar (SoL kap 4 och 
11). 
 
Vård utanför det egna hemmet, men även uppföljning av placerade barn och 
ungdomar (SoL kap 6) 
Förebyggande arbete och ungdomstjänst (SoL kap 5 1, 1a samt 1b §§).   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 31 augusti 2021 
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 23 februari 2021, § 30 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse 11 februari 2021 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 108 Dnr 00289/2021  

Konkurrensverkets utredning av Norrsken AB 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns och skickas till Konkurrensverket.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har av Konkurrensverket i ärende dnr 795/2019 ålagts att 
inkomma med information gällande ett antal frågor rörande Ljusnet AB:s 
ägande i Norrsken AB och huruvida Norrsken AB bedriver 
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet enligt 3 kap. 27-32 §§ 
konkurrenslagen (2008:579) (KL).  
 
Ljusdals kommun har såsom ansvarig för Ljusnet AB i svar till 
Konkurrensverket framfört svar på de frågor Konkurrensverket ställt. 
Sammanfattningsvis anser Ljusdals kommun att Norrsken AB:s verksamhet 
inte snedvrider konkurrensen på marknaden samt att hela eventverksamheten 
ligger inom den kommunala kompetensen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 166 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 september 2021 
Yttrande till konkurrensverket 7 september 2021 
Beslut om åläggande att tillhandhålla uppgifter Norrsken 23 juni 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Konkurrensverket 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
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§ 109 Dnr 00276/2021  

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

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Kommunens remissvar gällande betänkandet En rättssäker 

vindkraftsprövning (SOU 2021:53) ska omarbetas så att det framgår 
tydligt att Ljusdals kommun önskar behålla det kommunala inflytandet 
över vindkraftsetableringar, det vill säga vetot - rätten att säga nej till 
vindkraftsetableringar inom kommunen. 

 
2. I remissvaret ska skrivas in att Ljusdals kommun önskar att det tas fram 

ett system för ekonomisk ersättning till kommuner eller lokalsamhällen. 
Det ska vidare framgå att kommunens uppfattning är att någon del av de 
intäkter som vindkraften genererar ska stanna i de kommuner där verken 
är etablerade. Hjälp kan fås av de modeller för ersättning som finns i 
andra länder. (se exempel i yrkandet). 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. En ny översiktsplan för Ljusdals kommun ska tas fram.      

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget innebär att kommunens möjligheter att som tidigare fritt under hela 
tillståndsprocessen besluta om vindkraftsetableringar utan krav på 
motivering eller annat underlag försvinner och istället helt måste baseras på 
de inriktningar som finns beskrivna i en gällande översiktsplan. Förslaget 
som helhet innebär att kommunens roll tydliggörs men ställer också högre 
krav på en mer utförlig översiktsplan då lokaliseringsbeslutet strikt måste 
vara baserad på de riktlinjer som finns i översiktsplanen.  
 
Förslaget innebär att kommunen är i stort behov av en uppdaterad 
översiktsplan där vindkraftsetablering inom kommunen tydligt styrs.  
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Arbetet med uppdatering av översiktsplanen med hänsyn till 
vindkraftsetableringar är resurskrävande varför det ekonomiska stöd som 
föreslås användas till resurser inom detta område är nödvändiga, särskilt i en 
glesbygdskommun med relativt litet skatteunderlag och stor geografisk yta.   
 
Utredningen förslag att kommunen ska avge ett lokaliseringsbeslut inom sex 
månader bedöms vara för kort då enbart den politiska hanteringen bedöms ta 
tre månader. Det är därför rimligare att detta krav förlängs till åtta månader. 
 
Plan och bygglagens 3 kapitel tydliggör att kommunen ska bedriva ett 
kontinuerligt arbete med översiktsplanen utifrån planeringsstrategin. Således 
ställs kravet att ha en aktuell översiktsplan oavsett detta förslag. Arbetet med 
kommunens översiktsplan kräver tid och resurser. Senaste antagna 
översiktsplan är sedan 2010. 
 
Förvaltningens bedömning är att utredningens slutsatser till stora delar 
kommer ligga till grund för en reviderad lagstiftning. Fokus bör därför vara 
på att ta fram en ny översiktsplan innehållande kommunens planering för en 
hållbar vindkraftsutbyggnad. Förvaltningen föreslår därmed att kommunen 
skall besluta att vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 
vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 
aktualiserats i kommunens översiktsplan. 
 
Förvaltningen önskar också ett beslut om att ta fram en ny översiktsplan för 
Ljusdals kommun och att det arbetet påbörjas snarast. 
 
Det finns också ett uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande 
tematiska tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Något som skall 
genomföras i samband med framtagandet av den nya översiktsplanen. Även 
detta påkallar rimligheten i att vara restriktiva med att godkänna nya 
vindkraftsparker tills en ny översiktsplan tagits fram.   
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår (1) att kommunstyrelsen godkänner 
remissyttrandet samt föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
(2) Ljusdals kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 
vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 
aktualiserats i kommunens översiktsplan. 
 
(3) En ny översiktsplan för Ljusdals kommun ska tas fram.      
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 september 2021 
Yttrande över remiss gällande en säker vindkraftsprövning 27 augusti 2021 
Remiss från Miljödepartementet 13 juli 2021 
Sammanfattning - En säker vindkraftsprövning 13 juli 2021 
Betänkandet - En säker vindkraftsprövning 13 juli 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M): 
1. Kommunens remissvar gällande betänkandet En rättssäker 

vindkraftsprövning (SOU 2021:53) ska omarbetas så att det framgår 
tydligt att Ljusdals kommun önskar behålla det kommunala inflytandet 
över vindkraftsetableringar, det vill säga vetot - rätten att säga nej till 
vindkraftsetableringar inom kommunen. 

 
2. I remissvaret ska skrivas in att Ljusdals kommun önskar att det tas fram 

ett system för ekonomisk ersättning till kommuner eller lokalsamhällen. 
Det ska vidare framgå att kommunens uppfattning är att någon del av de 
intäkter som vindkraften genererar ska stanna i de kommuner där verken 
är etablerade. Hjälp kan fås av de modeller för ersättning som finns i 
andra länder.  

 
Utredningens bedömning: 
"Bedömning: Ett system för ekonomisk ersättning till kommuner eller 
lokalsamhällen bör utarbetas för att kompensera dem vars omgivning 
påverkas av vindkraftsutbyggnad. 
Ett system för ekonomisk ersättning bör utarbetas även om det 
kommunala inflytandet över vindkraftsetableringar bibehålls." 
 
Utredningens slutsats: 
"Utredningen anser att ett ersättningssystem bör införas oavsett vilka 
förändringar som görs avseende den kommunala tillstyrkan, eftersom 
frågan om lokal (och på sikt nationell) opinion och rättviseaspekterna 
utgör tillräckligt starka skäl."  

 
3. Avslag till förslagspunkt 2. 
 
Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Bifall till punkt 2 och avslag till punkt i Lars Molins yrkande. 
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Sören Görgård (C): bifall till Lars Molins yrkanden. Bifall till förslagspunkt 2. 
 
Bodil Eriksson (LB): bifall till Lars Molins yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Lena Svahns bifallsyrkande mot Lars Molins yrkande 
punkt 1 och finner att arbetsutskottet bifaller Lena Svahns yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Arbetsutskottet bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till att remissyttrandet godkänns och Nej-röst till Lars 
Molins yrkande punkt 1.  
 
Omröstningsresultat 
 
Med 3 Nej-röster mot 2 Ja-röster beslutar arbetsutskottet enligt Lars Molins 
yrkande, det vill säga . 
 
Sören Görgård (C), Lars Molin (M) och Bodil Eriksson (LB) röstar Nej. 
 
Marit Holmstrand (S) och Lena Svahn (-) röstar Ja. 
 
Ordförande ställer vidare proposition om bifall eller avslag till punkt 2 i Lars 
Molins yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Till sist ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till 
förslagspunkt 2 och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Arbetsutskottet bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till förslagspunkt 2 och Nej-röst för bifall till Lars Molins 
yrkande om avslag till förslagspunkt 2. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 3 Nej-röster mot 2 Ja-röster beslutar arbetsutskottet enligt Lars Molins 
yrkande. 
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Sören Görgård (C), Lars Molin (M) och Bodil Eriksson (LB) röstar Nej. 
 
Marit Holmstrand (S) och Lena Svahn (-) röstar Ja. 

Protokollsanteckning 

Reservation: Lena Svahn (-) och Marit Holmstrand reserverar sig mot 
beslutet. Gäller båda voteringarna. 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
 
 

KsAu 2021-09-15
(Signerat, SHA-256 DB3B53B673859A177BDCEAB2873C49A06091B2C3469E76292E5C2DC452F2D9C9)

Sida 20 av 31



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
21(30) 

Datum 
2021-09-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 110 Dnr 00258/2021  

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska lägga 
in sitt kommunala veto mot den planerade 
vindkraftsetableringen inom Orsa norra - diskussion 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag, om att kommunfullmäktige ska lägga in sitt 
kommunala veto mot den planerade vindkraftsetableringen inom Orsa norra, 
har inkommit. 
 
Förslagsställaren vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa 
Besparingsskog ska förkastas i sin helhet. Förslagsställaren föreslår också att 
Ljusdals kommun efter det att det kommunala vetot beslutats tar kontakt 
med Orsa kommun och berättar om sitt ställningstagande samt uppmanar 
Orsa kommun att besluta om att förkasta alla planer på vindkraftsutbyggnad 
inom Orsa Norra som Orsa Besparingsskog som DalaVind presenterat och 
som ligger inom Orsa kommun. 
 
Kommunstyrelsen i Orsa kommun beslutade 21 juni 2021, § 86 att anta ett 
godkänna ett yttrande, som yttrande vid avgränsningssamrådet, där det står 
att det inte finns stöd hos de politiska partierna i kommunen för Vindkraft 
Orsa Norr.  
 
Kommunen har 7 juli 2021 skickat yttrande över avgränsningssamrådet som 
är mer av teknisk natur. 
 
På dagens sammanträde diskuteras om det är möjligt att även Ljusdals 
kommun tar ställning i ett tidigt skede och använder sitt kommunala veto 
mot vindkraftsetableringen. 

Beslutsunderlag 

Orsa kommuns protokoll 21 juni 2021, § 86 
Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021, § 96 
Medborgarförslag 21 juli 2021 
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Namninsamling 21 juli 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Beredningen 
Akt 
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§ 111 Dnr 00166/2021  

Motion från Kennet Hedman (M) om gång- och cykelväg 
Tallåsen - Ljusdal 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad.    

Sammanfattning av ärendet 

Kennet Hedman (M) har lämnat en motion om gång- och cykelväg mellan 
Tallåsen och Ljusdal. I motionen yrkas att en gång- och cykelväg mellan 
Tallåsen och Ljusdal kommer med i kommunens lista över prioriterade 
åtgärder som presenteras för Trafikverket. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2021, § 55 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsservicenämnden för 
yttrande. 
 
Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att den aktuella sträckningen 
är en av de gång- och cykelsträckor som ingår i den regionala cykelplanen. 
Den regionala cykelplanen beskriver inriktning och åtgärdsbehov för 
cykelåtgärder i länet och utgör ett underlag för länsplanen. Cykelplanen 
fastställdes av Trafikverket våren 2018.  
 
Behovet av gång- och cykelväg på aktuell sträcka är redan redovisat i 
länsplanen.   
             
Ordföranden skriver i sitt övervägande att den aktuella sträckan är redovisad 
i Länsplanen vilken ingår i den regionala cykelplanen som fastställdes av 
Trafikverket våren 2018. 
 
Den regionala cykelplanen beskriver inriktning och åtgärdsbehov för 
cykelåtgärder i länet och utgör underlag för länsplanen. 
 
Utifrån det arbete kan motionen anses vara besvarad.    
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 september 2021 
Samhällsservicenämndens protokoll 18 augusti 2021, § 116 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 23 augusti 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 55 
Motion 16 april 2021  

Yrkanden 

Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 112 Dnr 00444/2020  

Medborgarförslag gällande restaurering av Norrbytjärn 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att restaurera Norrbytjärn i Los har inkommit till 
kommunen.  
 
Förslagsställaren vill att Ljusdals kommun agerar för att våtmarken 
restaureras för att förhindra den pågående igenväxningen och möjliggöra att 
våtmarken på nytt kan utgöra en attraktiv livsmiljö för de arter som är 
beroende av våtmark. 
 
Området kan genom olika åtgärder komma att utgöra en viktig miljö för flera 
djur- och växtarter samt en möjlighet till rekreationsområde för boende och 
besökande i området som i övrigt saknar besöksvänliga fågellokaler ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. 
 
Önskemålet är att kommunen ser över möjligheten till, och vinningen av, att 
restaurera området i likhet med de planer som Bollnäs kommun har för 
området Mödänge eller med utgångspunkt för det arbete som vidtagits vid 
Ålsjön i Söderhamn. Spänger, gömsle, utkikstorn, sittplatser och grillplats 
bjuder in till en naturnära och lärande fritidssysselsättning. Ett område som 
också kan komma att användas av skola och förskola i lärande syfte. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2021, § 15 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade i sin tur medborgarförslaget till 
samhällsservicenämnden för yttrande. 
 
Samhällsservicenämnden har 18 augusti 2021, § 117 godkänt yttrande från 
kommunekologen. Han skriver att förslaget är ett lovvärt och intressant 
initiativ på hur naturvärden och rekreationsvärden skulle kunna höjas i 
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anslutning till Los samhälle. Kommunen besitter inte sakkunskap om 
restaurering av våtmarker och kan därför inte i detta läge uttala sig om vilka 
åtgärder som är lämpliga att sätta in. Samhällsserviceförvaltningen föreslår 
att om projektet ska genomföras så bör en förstudie göras där 
åtgärdsbehoven, kostnader för genomförande, finansiering, med mera, 
utreds. Expertkompetens är då nödvändig att anlita för genomförandet av 
förstudien. Sedan behövs någon funktion som kan ta projektet till ett 
genomförande av de åtgärder som kommit fram i förstudien. 
 
Efter att åtgärderna genomförts krävs också någon form av kontinuerlig 
tillsyn och skötsel av området, särskilt om det anläggs anordningar för 
friluftsliv och för besökare. 
 
Samhällsserviceförvaltningen har idag svårt att i sin befintliga organisation 
vara huvudman för detta projekts genomförande. Det krävs att det finns en 
extern huvudman och projektledare. Kommunen bedöms kunna hjälpa till 
med ansökning av LONA-projektet och den administration som detta 
innebär. Den 10 procentiga medfinansieringen skulle eventuellt kunna 
finansieras via kommunens naturvårdsfond beroende på hur omfattande 
kostnaden blir. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att kontakt tas med Biosfärsområdet 
Voxnandalen för att undersöka om de har möjlighet att deltaga i projektet.     
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 
sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren vill att Ljusdals kommun 
ska agera för att våtmarken restaureras för att förhindra den pågående 
igenväxningen och möjliggöra att våtmarken på nytt kan utgöra en attraktiv 
livsmiljö för de arter som är beroende av våtmarken.  
 
I dagsläget saknas kommunala resurser för att driva en restaurering i egen 
regi. 
 
Förslagsställaren hänvisas att hitta extern huvudman för projektet.  
Kommunen kan vara behjälplig med en LONA-ansökan om det finns en 
projektägare som kan hålla i projektet i enlighet med samhällsservice-
nämndens yttrande  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 3 september 2021 
Samhällsservicenämndens protokoll 18 augusti 2021, § 117 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse  23 augusti 2021 
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Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2021 
Medborgarförslag 18 december 2020 

Yrkanden 

Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 113 Dnr 00010/2021  

Näringslivsforum - information, inga handlingar 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får fortsatt uppdrag att jobba fram formerna för ett 

Näringslivsforum och att återrapportera till arbetsutskottet eller 
kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om att det finns planer på att 
inrätta ett näringslivsforum. 
 
I forumet skulle representanter för branschorganisationer och 
företagsnätverk ingå. 
 
Frågan har ställts brevledes till ovanstående och hittills har endast ett svar 
inkommit, vilket var positivt. 
 
Kommunchefen vill ha i uppdrag att gå vidare med arbetet med att ta fram 
former för ett Näringslivsforum.  

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Kommunchefen får fortsatt uppdrag att jobba fram 
formerna för ett Näringslivsforum och att återrapportera till arbetsutskottet 
eller kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunchefen 
Akt 
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§ 114 Dnr 00287/2019  

Nybyggnation Vård- och omsorgsboende - diskussion 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun beslutade den 25 november 2019, § 
153 att ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas i centrala Ljusdal. Då 
kommunstyrelsen är föreslagen fastighetsägare av ett nytt boende beslutades 
att kommunstyrelsen är ansvariga för att projektera det nya boendet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 1 oktober 2020, § 146 att ett nytt vård- och 
omsorgsboende ska projekteras och upphandlas med placering på Östernäs. 
 
Detaljplanerna för Östernäs har överklagats av Trafikverket och 
omsorgsnämnden har signalerat att det behövs en plan B för vård- och 
omsorgsboendet. Omsorgsförvaltningen säger att man klarar sig fram till år 
2026/2027, men att det sen kommer att bli för trångt i nuvarande lokaler.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens protokoll 1 oktober 2020, § 146 
Kommunfullmäktigs protokoll 25 november 2019, § 153 

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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§ 115 Dnr 00012/2020  

Initiativrättsärende från Bodil Eriksson (LB) gällande 
alternativ placering och byggnad av vård- och 
omsorgsboende  

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet skickas till beredningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun beslutade den 25 november 2019, § 
153 att ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas i centrala Ljusdal. Då 
kommunstyrelsen är föreslagen fastighetsägare av ett nytt boende beslutades 
att kommunstyrelsen är ansvariga för att projektera det nya boendet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 1 oktober 2020, §  146 att ett nytt vård- och 
omsorgsboende ska projekteras och upphandlas med placering på Östernäs. 
 
Detaljplanerna för Östernäs har överklagats av Trafikverket och 
omsorgsnämnden har signalerat att det behövs en plan B för vård- och 
omsorgsboendet. Omsorgsförvaltningen säger att man klarar sig fram till år 
2026/2027, men att det sen kommer att bli för trångt i nuvarande lokaler. 
 
Med anledning av ovan vill Bodil Eriksson (LB) att omsorgsnämnden ska få 
i uppdrag att hitta alternativ placering för ett vård- och omsorgsboende eller 
möjlighet till om- och tillbyggnad av befintlig byggnad.  

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): ärendet skickas till kommunstyrelsens beredning  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Beredningen, Akt 
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§ 103 Dnr 00087/2019  


Uppföljning av inspektionsmeddelande från 
Arbetsmiljöverket 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.        


Sammanfattning av ärendet 


Under våren har tre undersökningar genomförts med anledning av 
Arbetsmiljöverkets inspektion. De tre undersökningarna omfattar följande: 
 
1. Förskolan och arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
2. Chefers arbetsmiljö inom kommunen. 
3. Sjukfrånvaro och sambandet arbetsmiljö och trivsel. 
 
Arbetet med undersökningarna har genomförts av företagshälsovården på 
uppdrag av HR-chef. De omfattar kartläggning, resultat med analys samt 
åtgärdsplan. Åtgärdsplanernas innehåll bör beaktas i det fortsatta 
förbättringsarbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete i kommunen. 
 
De tre undersökningarna finns med i ärendet. Dessutom går det att ta del av 
presentationen vilket sammanfattar undersökningarna. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att informationen läggs till 
handlingarna.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 18 augusti 2021 
Presentation: sammanfattning av tre undersökningar 18 augusti 2021 
Utredning av trivsel på arbetsplatsen och sjukstatistik 10 augusti 2021 
Undersökning SAM chefer 10 augusti 2021 
Undersökning SAM förskola 10 augusti 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 
 
 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
6(30) 


Datum 
2021-09-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 104 Dnr 00237/2021  


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


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Förslagspunkterna 1-3 bordläggs. 
 
2. Tidigare uppdrag till kommunchefen att föreslå ett nytt 


samverkansavtal, vari formerna för samverkan mellan Ljusdals kommun 
och Ljusdalsbygdens museum förtydligas, ska vara klart för att kunna 
beslutas på kommunfullmäktige 13 december 2021. 


 
3. Representationen i styrelsen ska ses över med syfte att kommunen ska få 


bättre insyn i museets arbete. 


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 
kvarvarande fordran per 31 december 2021 på förskotterat 
verksamhetsanslag 800 000 kronor samt ett engångs investeringsbidrag på 
800 000 kronor.  
 
Tidigare uppdrag till kommunchefen att föreslå ett nytt samverkansavtal, 
vari formerna för samverkan mellan Ljusdals kommun och Ljusdalsbygdens 
museum förtydligas, föreslås redovisas senast 31 december 2021. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår: 
 
1. Fordran på kvarvarande förskott driftanslag per 31 december 2021 med 


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


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


 
4. Tidigare uppdrag till kommunchefen att föreslå ett nytt samverkans-


avtal, vari formerna för samverkan mellan Ljusdals kommun och 
Ljusdalsbygdens museum förtydligas, ska redovisas senast 31 december 
2021.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 8 september 2021 
Ansökan från Ljusdalsbygdens museum 3 juni 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M): Punkterna 1-3 bordläggs för att samverkansavtalet ska tas 
fram innan beslut fattas. I andra fall avslag till punkterna 1-3. 
 
Bodil Eriksson (LB): bifall till Lars Molins yrkande. 
 
Sören Görgård (C): Bifall till punkt 4 med tillägget att representationen i 
styrelsen ses över med syfte att kommunen ska få bättre insyn i museets 
arbete. 
 
Lena Svahn (-): bifall till bordläggning.    


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 
yrkande om att förslagspunkterna 1-3 ska bordläggas och finner att 
arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Hon ställer vidare proposition om bifall eller avslag till förslagspunkt 4 och 
finner att arbetsutskottet bifaller denna. 
 
Till sist ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till Sören 
Görgårds tilläggsyrkande och finner att utskottet bifaller detta.   
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Beslutsexpediering 
Kommunchef, Akt      
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§ 105 Dnr 00004/2021  


Månadsuppföljning juni och juli 2021 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Månadsrapporten för juni och juli godkänns.  


 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ekonomichef Eric Carlsson redogör för månadsuppföljning per juni och juli. 
 
Det bokförda resultatet för kommunen per juli är 72,1 miljoner kronor.  
Budgetuppföljningen per juli visar en prognos för helåret 2021 på 35,6 
miljoner kronor. 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 
uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 
hushållning.  
 
Budgetuppföljningen per 31 juli visar en prognos för helåret 2021 på 35,6 
miljoner kronor. Budget för året är 24,6 miljoner kronor vilket innebär en 
positiv budgetavvikelse på totalt 11,0 miljoner kronor.  
 
Nämndernas sammantagna prognos är negativ och uppgår till -20,6 miljoner 
kronor jämfört med budget.  
 
Eric Carlsson visar en jämförelse med år 2020 där en tydlig förbättring kan 
ses. En del stora kostnader kommer visserligen i augusti, men Eric Carlsson 
menar att trenden till förbättring är markant. Se bild nedan. 
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelser 3 september 2021 
Presentationer månadsuppföljning juni och juli 3 september 2021 


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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§ 106 Dnr 00003/2021  


Fortsatta åtgärder utifrån nämndernas redovisning på 
kommunstyrelsen 9 september 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Arbetsutskottet avvaktar direktiv enligt uppsiktsplikten till förmån för en 


förbättrad trendbild samt i väntan på en ny prognos per augusti. 


Sammanfattning av ärendet 


Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2021 beslutades att 
nämnderna med prognostiserat underskott för innevarande år kallas till 
kommunstyrelsen för att redovisa vidtagna och planerade åtgärder. Detta 
genomfördes på kommunstyrelsen 9 september 2021. 
 
Arbetsutskottet fick där i uppdrag att, utifrån nämndernas redovisning, 
analysera och föreslå eventuella fortsatta åtgärder. 
 
Kommunchefen menar att det är svårt att göra analysen innan vi fått 
helårsprognoserna per 31 augusti 2021. 
 
Dessutom vet vi ännu inte hur statsbidragen kommer att fördelas. 
Budgetpropositionen kommer i oktober och Sveriges Kommuner och 
Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner brukar göra beräkningar på hur 
denna kommer att påverka kommunernas ekonomi. 
 
Ekonomichefens presentation tyder dessutom på att en viss förbättring har 
skett i nämndernas ekonomi. Se bild. 


 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
12(30) 


Datum 
2021-09-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens skrivelse 2 september 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 101 


Yrkanden 


Bodil Eriksson (LB): kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i 
första hand omfördela i befintliga budgetar för åren 2021 och 2022 och i 
andra hand att dra tillbaka delegationsordningarna för omsorgsnämnden, 
arbetsmarknads- och socialnämnden. 
 
Lena Svahn (-):  
1. Avslag till Bodil Erikssons yrkande.  
 
2. Arbetsutskottet avvaktar direktiv enligt uppsiktsplikten till förmån för en 


förbättrad trendbild samt i väntan på en ny prognos per augusti. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer Bodil Erikssons yrkande mot Lena Svahns 
avslagsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Lena Svahns 
yrkande. 
 
Ordföranden ställer vidare proposition om bifall och avslag till Lena Svahns 
yrkande nr 2 och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
Reservation 
 
Bodil Eriksson reserverar sig mot beslutet avseende hennes eget yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 107 Dnr 00438/2018  


Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reviderat reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden antas. 


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslog 23 februari 2021, § 30 att  
kommunstyrelsen ska revidera nämndens reglemente i en parallell process 
med revidering av omsorgsnämndens reglemente. I samband med att den nya 
organisationen beslutades, förändrades inte reglementet för arbetsmarknads- 
och socialnämnden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
 
En utredning har gjorts med representanter för berörda förvaltningar och 
slutsatserna är att förslagen i beslutet om revidering ska genomföras. 
 
Ändringarna som behöver göras i reglementet är följande:  
Punkt 22 under § 2 avseende ledsagning och avlösarservice stryks. Ingen 
förändring av omsorgsnämndens reglemente behövs för detta, då den redan 
finns i § 2 ”inom stöd och omsorgsområdet” punkt 1. 
 
För att lyfta rollen som Socialtjänstlagen spelar inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO), kompletteras punktlistan under § 2 med:  
Utredningar och SoL-insatser vad gäller barn och ungdomar (SoL kap 4 och 
11). 
 
Vård utanför det egna hemmet, men även uppföljning av placerade barn och 
ungdomar (SoL kap 6) 
Förebyggande arbete och ungdomstjänst (SoL kap 5 1, 1a samt 1b §§).   


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 31 augusti 2021 
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 23 februari 2021, § 30 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse 11 februari 2021 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 108 Dnr 00289/2021  


Konkurrensverkets utredning av Norrsken AB 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns och skickas till Konkurrensverket.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har av Konkurrensverket i ärende dnr 795/2019 ålagts att 
inkomma med information gällande ett antal frågor rörande Ljusnet AB:s 
ägande i Norrsken AB och huruvida Norrsken AB bedriver 
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet enligt 3 kap. 27-32 §§ 
konkurrenslagen (2008:579) (KL).  
 
Ljusdals kommun har såsom ansvarig för Ljusnet AB i svar till 
Konkurrensverket framfört svar på de frågor Konkurrensverket ställt. 
Sammanfattningsvis anser Ljusdals kommun att Norrsken AB:s verksamhet 
inte snedvrider konkurrensen på marknaden samt att hela eventverksamheten 
ligger inom den kommunala kompetensen. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 166 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 september 2021 
Yttrande till konkurrensverket 7 september 2021 
Beslut om åläggande att tillhandhålla uppgifter Norrsken 23 juni 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Konkurrensverket 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
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§ 109 Dnr 00276/2021  


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


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Kommunens remissvar gällande betänkandet En rättssäker 


vindkraftsprövning (SOU 2021:53) ska omarbetas så att det framgår 
tydligt att Ljusdals kommun önskar behålla det kommunala inflytandet 
över vindkraftsetableringar, det vill säga vetot - rätten att säga nej till 
vindkraftsetableringar inom kommunen. 


 
2. I remissvaret ska skrivas in att Ljusdals kommun önskar att det tas fram 


ett system för ekonomisk ersättning till kommuner eller lokalsamhällen. 
Det ska vidare framgå att kommunens uppfattning är att någon del av de 
intäkter som vindkraften genererar ska stanna i de kommuner där verken 
är etablerade. Hjälp kan fås av de modeller för ersättning som finns i 
andra länder. (se exempel i yrkandet). 


 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. En ny översiktsplan för Ljusdals kommun ska tas fram.      


Sammanfattning av ärendet 


Förslaget innebär att kommunens möjligheter att som tidigare fritt under hela 
tillståndsprocessen besluta om vindkraftsetableringar utan krav på 
motivering eller annat underlag försvinner och istället helt måste baseras på 
de inriktningar som finns beskrivna i en gällande översiktsplan. Förslaget 
som helhet innebär att kommunens roll tydliggörs men ställer också högre 
krav på en mer utförlig översiktsplan då lokaliseringsbeslutet strikt måste 
vara baserad på de riktlinjer som finns i översiktsplanen.  
 
Förslaget innebär att kommunen är i stort behov av en uppdaterad 
översiktsplan där vindkraftsetablering inom kommunen tydligt styrs.  
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Arbetet med uppdatering av översiktsplanen med hänsyn till 
vindkraftsetableringar är resurskrävande varför det ekonomiska stöd som 
föreslås användas till resurser inom detta område är nödvändiga, särskilt i en 
glesbygdskommun med relativt litet skatteunderlag och stor geografisk yta.   
 
Utredningen förslag att kommunen ska avge ett lokaliseringsbeslut inom sex 
månader bedöms vara för kort då enbart den politiska hanteringen bedöms ta 
tre månader. Det är därför rimligare att detta krav förlängs till åtta månader. 
 
Plan och bygglagens 3 kapitel tydliggör att kommunen ska bedriva ett 
kontinuerligt arbete med översiktsplanen utifrån planeringsstrategin. Således 
ställs kravet att ha en aktuell översiktsplan oavsett detta förslag. Arbetet med 
kommunens översiktsplan kräver tid och resurser. Senaste antagna 
översiktsplan är sedan 2010. 
 
Förvaltningens bedömning är att utredningens slutsatser till stora delar 
kommer ligga till grund för en reviderad lagstiftning. Fokus bör därför vara 
på att ta fram en ny översiktsplan innehållande kommunens planering för en 
hållbar vindkraftsutbyggnad. Förvaltningen föreslår därmed att kommunen 
skall besluta att vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 
vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 
aktualiserats i kommunens översiktsplan. 
 
Förvaltningen önskar också ett beslut om att ta fram en ny översiktsplan för 
Ljusdals kommun och att det arbetet påbörjas snarast. 
 
Det finns också ett uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande 
tematiska tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Något som skall 
genomföras i samband med framtagandet av den nya översiktsplanen. Även 
detta påkallar rimligheten i att vara restriktiva med att godkänna nya 
vindkraftsparker tills en ny översiktsplan tagits fram.   
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår (1) att kommunstyrelsen godkänner 
remissyttrandet samt föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
(2) Ljusdals kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 
vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 
aktualiserats i kommunens översiktsplan. 
 
(3) En ny översiktsplan för Ljusdals kommun ska tas fram.      
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 september 2021 
Yttrande över remiss gällande en säker vindkraftsprövning 27 augusti 2021 
Remiss från Miljödepartementet 13 juli 2021 
Sammanfattning - En säker vindkraftsprövning 13 juli 2021 
Betänkandet - En säker vindkraftsprövning 13 juli 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M): 
1. Kommunens remissvar gällande betänkandet En rättssäker 


vindkraftsprövning (SOU 2021:53) ska omarbetas så att det framgår 
tydligt att Ljusdals kommun önskar behålla det kommunala inflytandet 
över vindkraftsetableringar, det vill säga vetot - rätten att säga nej till 
vindkraftsetableringar inom kommunen. 


 
2. I remissvaret ska skrivas in att Ljusdals kommun önskar att det tas fram 


ett system för ekonomisk ersättning till kommuner eller lokalsamhällen. 
Det ska vidare framgå att kommunens uppfattning är att någon del av de 
intäkter som vindkraften genererar ska stanna i de kommuner där verken 
är etablerade. Hjälp kan fås av de modeller för ersättning som finns i 
andra länder.  


 
Utredningens bedömning: 
"Bedömning: Ett system för ekonomisk ersättning till kommuner eller 
lokalsamhällen bör utarbetas för att kompensera dem vars omgivning 
påverkas av vindkraftsutbyggnad. 
Ett system för ekonomisk ersättning bör utarbetas även om det 
kommunala inflytandet över vindkraftsetableringar bibehålls." 
 
Utredningens slutsats: 
"Utredningen anser att ett ersättningssystem bör införas oavsett vilka 
förändringar som görs avseende den kommunala tillstyrkan, eftersom 
frågan om lokal (och på sikt nationell) opinion och rättviseaspekterna 
utgör tillräckligt starka skäl."  


 
3. Avslag till förslagspunkt 2. 
 
Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Bifall till punkt 2 och avslag till punkt i Lars Molins yrkande. 
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Sören Görgård (C): bifall till Lars Molins yrkanden. Bifall till förslagspunkt 2. 
 
Bodil Eriksson (LB): bifall till Lars Molins yrkande. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer Lena Svahns bifallsyrkande mot Lars Molins yrkande 
punkt 1 och finner att arbetsutskottet bifaller Lena Svahns yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Arbetsutskottet bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till att remissyttrandet godkänns och Nej-röst till Lars 
Molins yrkande punkt 1.  
 
Omröstningsresultat 
 
Med 3 Nej-röster mot 2 Ja-röster beslutar arbetsutskottet enligt Lars Molins 
yrkande, det vill säga . 
 
Sören Görgård (C), Lars Molin (M) och Bodil Eriksson (LB) röstar Nej. 
 
Marit Holmstrand (S) och Lena Svahn (-) röstar Ja. 
 
Ordförande ställer vidare proposition om bifall eller avslag till punkt 2 i Lars 
Molins yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Till sist ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till 
förslagspunkt 2 och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Arbetsutskottet bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till förslagspunkt 2 och Nej-röst för bifall till Lars Molins 
yrkande om avslag till förslagspunkt 2. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 3 Nej-röster mot 2 Ja-röster beslutar arbetsutskottet enligt Lars Molins 
yrkande. 
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Sören Görgård (C), Lars Molin (M) och Bodil Eriksson (LB) röstar Nej. 
 
Marit Holmstrand (S) och Lena Svahn (-) röstar Ja. 


Protokollsanteckning 


Reservation: Lena Svahn (-) och Marit Holmstrand reserverar sig mot 
beslutet. Gäller båda voteringarna. 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
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§ 110 Dnr 00258/2021  


Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska lägga 
in sitt kommunala veto mot den planerade 
vindkraftsetableringen inom Orsa norra - diskussion 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag, om att kommunfullmäktige ska lägga in sitt 
kommunala veto mot den planerade vindkraftsetableringen inom Orsa norra, 
har inkommit. 
 
Förslagsställaren vill att planerna som presenterats av markägaren Orsa 
Besparingsskog ska förkastas i sin helhet. Förslagsställaren föreslår också att 
Ljusdals kommun efter det att det kommunala vetot beslutats tar kontakt 
med Orsa kommun och berättar om sitt ställningstagande samt uppmanar 
Orsa kommun att besluta om att förkasta alla planer på vindkraftsutbyggnad 
inom Orsa Norra som Orsa Besparingsskog som DalaVind presenterat och 
som ligger inom Orsa kommun. 
 
Kommunstyrelsen i Orsa kommun beslutade 21 juni 2021, § 86 att anta ett 
godkänna ett yttrande, som yttrande vid avgränsningssamrådet, där det står 
att det inte finns stöd hos de politiska partierna i kommunen för Vindkraft 
Orsa Norr.  
 
Kommunen har 7 juli 2021 skickat yttrande över avgränsningssamrådet som 
är mer av teknisk natur. 
 
På dagens sammanträde diskuteras om det är möjligt att även Ljusdals 
kommun tar ställning i ett tidigt skede och använder sitt kommunala veto 
mot vindkraftsetableringen. 


Beslutsunderlag 


Orsa kommuns protokoll 21 juni 2021, § 86 
Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021, § 96 
Medborgarförslag 21 juli 2021 
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Namninsamling 21 juli 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Beredningen 
Akt 
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§ 111 Dnr 00166/2021  


Motion från Kennet Hedman (M) om gång- och cykelväg 
Tallåsen - Ljusdal 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad.    


Sammanfattning av ärendet 


Kennet Hedman (M) har lämnat en motion om gång- och cykelväg mellan 
Tallåsen och Ljusdal. I motionen yrkas att en gång- och cykelväg mellan 
Tallåsen och Ljusdal kommer med i kommunens lista över prioriterade 
åtgärder som presenteras för Trafikverket. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2021, § 55 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsservicenämnden för 
yttrande. 
 
Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att den aktuella sträckningen 
är en av de gång- och cykelsträckor som ingår i den regionala cykelplanen. 
Den regionala cykelplanen beskriver inriktning och åtgärdsbehov för 
cykelåtgärder i länet och utgör ett underlag för länsplanen. Cykelplanen 
fastställdes av Trafikverket våren 2018.  
 
Behovet av gång- och cykelväg på aktuell sträcka är redan redovisat i 
länsplanen.   
             
Ordföranden skriver i sitt övervägande att den aktuella sträckan är redovisad 
i Länsplanen vilken ingår i den regionala cykelplanen som fastställdes av 
Trafikverket våren 2018. 
 
Den regionala cykelplanen beskriver inriktning och åtgärdsbehov för 
cykelåtgärder i länet och utgör underlag för länsplanen. 
 
Utifrån det arbete kan motionen anses vara besvarad.    
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 september 2021 
Samhällsservicenämndens protokoll 18 augusti 2021, § 116 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 23 augusti 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 55 
Motion 16 april 2021  


Yrkanden 


Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 112 Dnr 00444/2020  


Medborgarförslag gällande restaurering av Norrbytjärn 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att restaurera Norrbytjärn i Los har inkommit till 
kommunen.  
 
Förslagsställaren vill att Ljusdals kommun agerar för att våtmarken 
restaureras för att förhindra den pågående igenväxningen och möjliggöra att 
våtmarken på nytt kan utgöra en attraktiv livsmiljö för de arter som är 
beroende av våtmark. 
 
Området kan genom olika åtgärder komma att utgöra en viktig miljö för flera 
djur- och växtarter samt en möjlighet till rekreationsområde för boende och 
besökande i området som i övrigt saknar besöksvänliga fågellokaler ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. 
 
Önskemålet är att kommunen ser över möjligheten till, och vinningen av, att 
restaurera området i likhet med de planer som Bollnäs kommun har för 
området Mödänge eller med utgångspunkt för det arbete som vidtagits vid 
Ålsjön i Söderhamn. Spänger, gömsle, utkikstorn, sittplatser och grillplats 
bjuder in till en naturnära och lärande fritidssysselsättning. Ett område som 
också kan komma att användas av skola och förskola i lärande syfte. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2021, § 15 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade i sin tur medborgarförslaget till 
samhällsservicenämnden för yttrande. 
 
Samhällsservicenämnden har 18 augusti 2021, § 117 godkänt yttrande från 
kommunekologen. Han skriver att förslaget är ett lovvärt och intressant 
initiativ på hur naturvärden och rekreationsvärden skulle kunna höjas i 
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anslutning till Los samhälle. Kommunen besitter inte sakkunskap om 
restaurering av våtmarker och kan därför inte i detta läge uttala sig om vilka 
åtgärder som är lämpliga att sätta in. Samhällsserviceförvaltningen föreslår 
att om projektet ska genomföras så bör en förstudie göras där 
åtgärdsbehoven, kostnader för genomförande, finansiering, med mera, 
utreds. Expertkompetens är då nödvändig att anlita för genomförandet av 
förstudien. Sedan behövs någon funktion som kan ta projektet till ett 
genomförande av de åtgärder som kommit fram i förstudien. 
 
Efter att åtgärderna genomförts krävs också någon form av kontinuerlig 
tillsyn och skötsel av området, särskilt om det anläggs anordningar för 
friluftsliv och för besökare. 
 
Samhällsserviceförvaltningen har idag svårt att i sin befintliga organisation 
vara huvudman för detta projekts genomförande. Det krävs att det finns en 
extern huvudman och projektledare. Kommunen bedöms kunna hjälpa till 
med ansökning av LONA-projektet och den administration som detta 
innebär. Den 10 procentiga medfinansieringen skulle eventuellt kunna 
finansieras via kommunens naturvårdsfond beroende på hur omfattande 
kostnaden blir. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att kontakt tas med Biosfärsområdet 
Voxnandalen för att undersöka om de har möjlighet att deltaga i projektet.     
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 
sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren vill att Ljusdals kommun 
ska agera för att våtmarken restaureras för att förhindra den pågående 
igenväxningen och möjliggöra att våtmarken på nytt kan utgöra en attraktiv 
livsmiljö för de arter som är beroende av våtmarken.  
 
I dagsläget saknas kommunala resurser för att driva en restaurering i egen 
regi. 
 
Förslagsställaren hänvisas att hitta extern huvudman för projektet.  
Kommunen kan vara behjälplig med en LONA-ansökan om det finns en 
projektägare som kan hålla i projektet i enlighet med samhällsservice-
nämndens yttrande  


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 3 september 2021 
Samhällsservicenämndens protokoll 18 augusti 2021, § 117 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse  23 augusti 2021 
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Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2021 
Medborgarförslag 18 december 2020 


Yrkanden 


Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 113 Dnr 00010/2021  


Näringslivsforum - information, inga handlingar 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får fortsatt uppdrag att jobba fram formerna för ett 


Näringslivsforum och att återrapportera till arbetsutskottet eller 
kommunstyrelsen.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om att det finns planer på att 
inrätta ett näringslivsforum. 
 
I forumet skulle representanter för branschorganisationer och 
företagsnätverk ingå. 
 
Frågan har ställts brevledes till ovanstående och hittills har endast ett svar 
inkommit, vilket var positivt. 
 
Kommunchefen vill ha i uppdrag att gå vidare med arbetet med att ta fram 
former för ett Näringslivsforum.  


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Kommunchefen får fortsatt uppdrag att jobba fram 
formerna för ett Näringslivsforum och att återrapportera till arbetsutskottet 
eller kommunstyrelsen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunchefen 
Akt 
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§ 114 Dnr 00287/2019  


Nybyggnation Vård- och omsorgsboende - diskussion 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun beslutade den 25 november 2019, § 
153 att ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas i centrala Ljusdal. Då 
kommunstyrelsen är föreslagen fastighetsägare av ett nytt boende beslutades 
att kommunstyrelsen är ansvariga för att projektera det nya boendet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 1 oktober 2020, § 146 att ett nytt vård- och 
omsorgsboende ska projekteras och upphandlas med placering på Östernäs. 
 
Detaljplanerna för Östernäs har överklagats av Trafikverket och 
omsorgsnämnden har signalerat att det behövs en plan B för vård- och 
omsorgsboendet. Omsorgsförvaltningen säger att man klarar sig fram till år 
2026/2027, men att det sen kommer att bli för trångt i nuvarande lokaler.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens protokoll 1 oktober 2020, § 146 
Kommunfullmäktigs protokoll 25 november 2019, § 153 


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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§ 115 Dnr 00012/2020  


Initiativrättsärende från Bodil Eriksson (LB) gällande 
alternativ placering och byggnad av vård- och 
omsorgsboende  


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet skickas till beredningen.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun beslutade den 25 november 2019, § 
153 att ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas i centrala Ljusdal. Då 
kommunstyrelsen är föreslagen fastighetsägare av ett nytt boende beslutades 
att kommunstyrelsen är ansvariga för att projektera det nya boendet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 1 oktober 2020, §  146 att ett nytt vård- och 
omsorgsboende ska projekteras och upphandlas med placering på Östernäs. 
 
Detaljplanerna för Östernäs har överklagats av Trafikverket och 
omsorgsnämnden har signalerat att det behövs en plan B för vård- och 
omsorgsboendet. Omsorgsförvaltningen säger att man klarar sig fram till år 
2026/2027, men att det sen kommer att bli för trångt i nuvarande lokaler. 
 
Med anledning av ovan vill Bodil Eriksson (LB) att omsorgsnämnden ska få 
i uppdrag att hitta alternativ placering för ett vård- och omsorgsboende eller 
möjlighet till om- och tillbyggnad av befintlig byggnad.  


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): ärendet skickas till kommunstyrelsens beredning  


Propositionsordning 


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