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§ 139 Dnr 00148/2020  

Nedlagda deponier i Ljusdals kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 

En rapport över nedlagda deponier i riskklass 1 och 2 inom Ljusdals 
kommun har tagits fram under år 2021. Rapporten innehåller övergripande 
åtgärds- och budgetförslag för att undersöka de nedlagda deponierna enligt 
MIFO 2 som är en nationell metodik för inventering av förorenade områden. 
En prioriteringsordning har tagits fram för deponierna i riskklass 1 och 2. De 
deponier som anses mest prioriterade ligger i Järvsö och risken för påverkan 
på grundvattnet är stor. 
 
För att arbetet med nedlagda deponier ska bli så effektivt som möjligt är det 
viktigt att det finns personella resurser över tid samt att det avsätts en budget 
som sträcker sig över flera år. I förstudien föreslås att en budget på cirka 
1 500 000 kronor avsätts per år under åren 2022 till och med 2035 för arbetet 
med nedlagda deponier. 
 
Avsikten är att kommunfullmäktige i samband med bokslut och 
årsredovisning 2021 avsätter 19.5 miljoner kronor sammanlagt för de 
kommande 13 åren, avseende årliga kostnader för att undersöka och bedöma 
behovet av eventuell framtida återställning av nedlagda deponier.            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 29 november 2021 
Rapport nedlagda deponier samt bilaga 1 och 2, 12 november 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 140 Dnr 00010/2021  

Information Östernäs 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Etableringssamordnare Simon Rosell informerar om status på Östernäs. 
 
Detaljplanerna för östra och västra Östernäs är överklagade och väntar på 
beslut från mark- och miljödomstolen. Östra delen av Östernäs är sanerad 
och en ansökan om sanering av västra delen har sänts in till 
Naturvårdsverket.  
 
På västra delen är två tomter redan tingade, men viss flexibilitet finns 
gällande den ena tomten. 
 
På östra delen finns också flera intressenter (verksamheter) och Simon 
Rosell har tankar om att flytta det planerade demensboendet från östra till 
västra delen.  
 
Totalt kommer det gå att bygga cirka 200 bostäder som då kräver 
saneringsgraden känslig markanvändning. 
 
Det går inte att bygga på norra delen av Östernäs förrän timmerterminalen är 
fysiskt flyttad. Att detaljplanerna vinner laga kraft är också en förutsättning 
för byggande. 
 
Marit Holmstrand informerar om att hon och Nicklas Bremefors har träffat 
Trätåg och golfklubben för att diskutera flytt av timmeromlastningen. 

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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§ 141 Dnr 00356/2020  

Yttrande över Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått remissförslag av Regional transportplan för Gävleborgs 
län 2022-2033 för yttrande.  
 
Etableringssamordnare Simon Rosell informerar. 
 
Ljusdals kommun har sedan tidigare lämnat inspel till länstrasportplanen, 
men i den nya upplagan av länstransportplanen har vi endast fått med GC-
väg Rolfhamre-Nore, där en vägplan har påbörjats. Förbifarten har tagits bort 
helt. 
 
Simon Rosell ställer frågor gällande yttrandet avseende planen: 
• Hur ska vi gå vidare med förbifarten?  
• Trycka på det beslutet som finns?  
• Begära pengar för att ha kvar Kyrksjönäsvägen kommunal men bygga om 

till BK4?  
• Andra åtgärder som inte kom med? 
• Trycka på att det är bra med Nore-Rolfhamre. 
 
Det kommer även att finnas en pott med pengar som det är osäkert hur de 
kommer att fördelas. 
 
Inspelade åtgärder Ljusdal: 
• Förbifart Ljusdal    
• GC Nore – Rolfhamre 
• GC Kyrkbyn – Gruvbyn, Los 
• GC Svedja - Korskrogen 
• GC Viken - Ramsjö 
• GC Kramsta – Nybo - Karsjö 
• GC kompletterande i Skästra 
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• GC Ljusdal - Färila 
• GC Kläppa - Snäre 
• Gångtunnel Resecentrum, Ljusdal 
• Gångtunnel Järvsö station 
• GC-port vid Stenevägen i Järvsö 
• Cirkulationsplats vid Ljusdals kyrka 
• Planskild järnvägskorsning Stenevägen. 
• Ny vägbro vid Storhaga 

Beslutsunderlag 

Missiv - Remissförslag 1 november 2021 
Länsplan för regional infrastrukturplan 1 november 2021 
Miljökonsekvensbedömning länsplan 1 november 2021 
Samlad effektbedömning länsplan 1 november 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 142 Dnr 00265/2020  

Information Fotbollshall 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Ärendet skickas till beredningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Fotbollsklubbarna i Ljusdal har skrivit till Ljusdals kommun med ett 
önskemål att kommunen bygger en fotbollshall.  
 
Utifrån lärdomen att Ljusdals kommun tidigare haft ett fotbollstält finns en 
kunskap som vi kan överföra till detta projekt.  
 
En fotbollshall är en stor investering som kommer att medföra ökade 
driftskostnader. I denna utredning försöker vi vara så transparenta som 
möjligt och inte räkna för högt på intäkter och för lågt på kostnader. Vår 
bedömning är att det i de presenterade kalkylerna finns en försiktighet. 
 
Investeringen i en ny fotbollshall kommer att medföra ökade årliga 
driftskostnader för fritidsenheten med 1 492 000 kronor. 
 
Fotbollshallen kommer att generera en positiv samhällsnytta när vi räknat på 
effekter gällande Näringsliv, Gymnasieskola och hälsa. I kalkylen beräknat 
till 3 747 000 kronor årligen.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmaterial Fotbollshall 3 december 2021 
Skrivelse Fotbollshall 2.0 16 juli 2020 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): ärendet skickas till beredningen för beslut om hur 
ärendet ska behandlas vidare.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Beredningen 
Akt 
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§ 143 Dnr 00344/2021  

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

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun säljer inte Råggärde 4:29.  

Sammanfattning av ärendet 

Hennans Byaråd har ansökt om att få köpa fastigheten Råggärde 4:29 där 
Hennans Camping ligger. I dagsläget arrenderar byarådet fastigheten till en 
arrendeavgift om 100 kronor per år. 
 
Arbetsutskottet återremitterade ärendet, 9 november 2021, § 125, efter att 
samhällsserviceförvaltningen hade föreslagit att Råggärde 4:29 skulle säljas 
till Hennans byaråd till skogsvärdet som uppskattats till 239 000 kronor. 
 
Efter dialog med Hennans Byaråd genom dess ordförande är slutsatsen att 
Hennans Byaråd inte kan betala det bedömda värdet och att Ljusdals 
kommun behåller ägandet.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 november 2021 
Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 125 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 22 oktober 2021 
Ansökan med bilagor 5 oktober 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 144 Dnr 00328/2021  

Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb om bidrag till 
Hittaut 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. 75 000 kronor anslås till Ljusdals Orienteringsklubb för genomförande 

av HITTAUT under år 2022.  
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsen konto till förfogande. 
 
3. Ljusdals Orienteringsklubb anmodas att under hösten/vintern 2022 

skicka in uppföljande redovisning.     

Sammanfattning av ärendet 

Under år 2021 startade Ljusdals OK Hittaut i Ljusdal och i Järvsö. Hittaut är 
ett nationellt hälso- och friskvårdsprojekt som ägs av Svenska 
orienteringsförbundet. Under 2021 genomfördes detta på 88 orter i Sverige. 
 
I dialog med Ljusdals OK kommer man under 2022 utöka verksamheten så 
att även Färila omfattas. Anledningen att man inte kan nå fler orter/byar är 
att det idag inte finns orienteringskartor.  
 
År 2021 var första året som Hittaut genomfördes och det med lyckat resultat. 
Avstämning har gjorts med enheten för strategisk och hållbar utveckling och 
fritidsenheten som ser positivt på att detta genomförs även 2022. Efter år 
2022 har vi ett bredare underlag och en utvärdering är möjlig för att se om 
detta är en aktivitet som skall stödjas 2023 och framöver.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens skrivelse 2 december 2021 
Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb 27 september 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (-) och Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 145 Dnr 00378/2021  

Ansökan från Ljusdals IF om sponsring för säsongen 
2021 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Ljusdals IF beviljas sponsring om 150 000 kronor för år 2021.       

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals IF har inkommit med en sponsringsansökan om 150 000 kronor för 
2021. Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att föreningen 
uppfyller de kriterier som fastslogs i samband med att sponsringspolicyn 
antogs i kommunfullmäktige tidigare i år (Dnr 296/2020) och således 
föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott bevilja ansökan. 
 
Ansökan har enligt rutin beretts av enheten för strategisk och hållbar 
utveckling och undertecknad har även inhämtat fritidsenhetens ståndpunkt i 
frågan som arbetar nära föreningen.          

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 3 december 2021 
Ansökan med bilagor från Ljusdals IF  4 november 2021 
Sponsringspolicy antagen 25 januari 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Ljusdals IF 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomienheten 
Akt 
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§ 146 Dnr 00004/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade, 9 november 2021, § 136, att månadsuppföljning 
ska finnas på dagordningen tills de nya ekonomistyrningsreglerna träder i 
kraft. 
 
På dagens sammanträde finns månadsuppföljning för oktober med.  

Beslutsunderlag 

Presentation månadsuppföljning oktober 2021 

Propositionsordning 

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

KsAu 2021-12-07
(Signerat, SHA-256 2B733A93A00A97AAAB143BE6E3AC8E4141DA5BA6DB8942D4DAE4F0FA244FB8DB)

Sida 14 av 17



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
15(16) 

Datum 
2021-12-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 147 Dnr 00288/2019  

Hållbarhetsberedning - diskussion om 
kommunövergripande mål 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Ärendet skickas till beredningen.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att införa ett system för verksamhets-
styrning, Stratsys, och en verksamhetsplaneringsmodell baserad på det. 
 
Den beslutade verksamhetsplanen för 2021 har lagts in i Stratsys, där 
Agenda 2030-målen bildar den övergripande, politiskt beslutade nivån och 
med Uppdrag som den verkställande, politiskt beslutade nivån. 
 
Förvaltningarnas nivå för verkställighet sker genom Projekt. Konkret 
aktivitetsplanering sker separat i systemet. 
 
Behovet har blivit allt tydligare av en uppsamlande nivå för prioriterade 
uppdrag från kommunfullmäktige till förvaltningsorganisationen, där de av 
politiken prioriterade uppdragen kan tydliggöras både i planering och i 
uppföljning. Baserat på kommunfullmäktiges målområden har två 
prioriterade uppdrag tagits fram, ”Attraktiva Ljusdal” och ”Hållbara 
Ljusdal”. 
   
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 
 
1. ”Attraktiva Ljusdal” respektive ”Hållbara Ljusdal” antas som 

kommunfullmäktiges övergripande mål/prioriterade uppdrag.               

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 december 2021 
Presentation övergripande mål 3 december 2021 
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Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): ärendet skickas till beredningen,      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet samt till sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Beredningen 
Akt 
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§ 139 Dnr 00148/2020  


Nedlagda deponier i Ljusdals kommun 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.   


Sammanfattning av ärendet 


En rapport över nedlagda deponier i riskklass 1 och 2 inom Ljusdals 
kommun har tagits fram under år 2021. Rapporten innehåller övergripande 
åtgärds- och budgetförslag för att undersöka de nedlagda deponierna enligt 
MIFO 2 som är en nationell metodik för inventering av förorenade områden. 
En prioriteringsordning har tagits fram för deponierna i riskklass 1 och 2. De 
deponier som anses mest prioriterade ligger i Järvsö och risken för påverkan 
på grundvattnet är stor. 
 
För att arbetet med nedlagda deponier ska bli så effektivt som möjligt är det 
viktigt att det finns personella resurser över tid samt att det avsätts en budget 
som sträcker sig över flera år. I förstudien föreslås att en budget på cirka 
1 500 000 kronor avsätts per år under åren 2022 till och med 2035 för arbetet 
med nedlagda deponier. 
 
Avsikten är att kommunfullmäktige i samband med bokslut och 
årsredovisning 2021 avsätter 19.5 miljoner kronor sammanlagt för de 
kommande 13 åren, avseende årliga kostnader för att undersöka och bedöma 
behovet av eventuell framtida återställning av nedlagda deponier.            


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 29 november 2021 
Rapport nedlagda deponier samt bilaga 1 och 2, 12 november 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 140 Dnr 00010/2021  


Information Östernäs 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Etableringssamordnare Simon Rosell informerar om status på Östernäs. 
 
Detaljplanerna för östra och västra Östernäs är överklagade och väntar på 
beslut från mark- och miljödomstolen. Östra delen av Östernäs är sanerad 
och en ansökan om sanering av västra delen har sänts in till 
Naturvårdsverket.  
 
På västra delen är två tomter redan tingade, men viss flexibilitet finns 
gällande den ena tomten. 
 
På östra delen finns också flera intressenter (verksamheter) och Simon 
Rosell har tankar om att flytta det planerade demensboendet från östra till 
västra delen.  
 
Totalt kommer det gå att bygga cirka 200 bostäder som då kräver 
saneringsgraden känslig markanvändning. 
 
Det går inte att bygga på norra delen av Östernäs förrän timmerterminalen är 
fysiskt flyttad. Att detaljplanerna vinner laga kraft är också en förutsättning 
för byggande. 
 
Marit Holmstrand informerar om att hon och Nicklas Bremefors har träffat 
Trätåg och golfklubben för att diskutera flytt av timmeromlastningen. 


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(16) 


Datum 
2021-12-07 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 141 Dnr 00356/2020  


Yttrande över Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunen har fått remissförslag av Regional transportplan för Gävleborgs 
län 2022-2033 för yttrande.  
 
Etableringssamordnare Simon Rosell informerar. 
 
Ljusdals kommun har sedan tidigare lämnat inspel till länstrasportplanen, 
men i den nya upplagan av länstransportplanen har vi endast fått med GC-
väg Rolfhamre-Nore, där en vägplan har påbörjats. Förbifarten har tagits bort 
helt. 
 
Simon Rosell ställer frågor gällande yttrandet avseende planen: 
• Hur ska vi gå vidare med förbifarten?  
• Trycka på det beslutet som finns?  
• Begära pengar för att ha kvar Kyrksjönäsvägen kommunal men bygga om 


till BK4?  
• Andra åtgärder som inte kom med? 
• Trycka på att det är bra med Nore-Rolfhamre. 
 
Det kommer även att finnas en pott med pengar som det är osäkert hur de 
kommer att fördelas. 
 
Inspelade åtgärder Ljusdal: 
• Förbifart Ljusdal    
• GC Nore – Rolfhamre 
• GC Kyrkbyn – Gruvbyn, Los 
• GC Svedja - Korskrogen 
• GC Viken - Ramsjö 
• GC Kramsta – Nybo - Karsjö 
• GC kompletterande i Skästra 
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• GC Ljusdal - Färila 
• GC Kläppa - Snäre 
• Gångtunnel Resecentrum, Ljusdal 
• Gångtunnel Järvsö station 
• GC-port vid Stenevägen i Järvsö 
• Cirkulationsplats vid Ljusdals kyrka 
• Planskild järnvägskorsning Stenevägen. 
• Ny vägbro vid Storhaga 


Beslutsunderlag 


Missiv - Remissförslag 1 november 2021 
Länsplan för regional infrastrukturplan 1 november 2021 
Miljökonsekvensbedömning länsplan 1 november 2021 
Samlad effektbedömning länsplan 1 november 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 142 Dnr 00265/2020  


Information Fotbollshall 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Ärendet skickas till beredningen.  


Sammanfattning av ärendet 


Fotbollsklubbarna i Ljusdal har skrivit till Ljusdals kommun med ett 
önskemål att kommunen bygger en fotbollshall.  
 
Utifrån lärdomen att Ljusdals kommun tidigare haft ett fotbollstält finns en 
kunskap som vi kan överföra till detta projekt.  
 
En fotbollshall är en stor investering som kommer att medföra ökade 
driftskostnader. I denna utredning försöker vi vara så transparenta som 
möjligt och inte räkna för högt på intäkter och för lågt på kostnader. Vår 
bedömning är att det i de presenterade kalkylerna finns en försiktighet. 
 
Investeringen i en ny fotbollshall kommer att medföra ökade årliga 
driftskostnader för fritidsenheten med 1 492 000 kronor. 
 
Fotbollshallen kommer att generera en positiv samhällsnytta när vi räknat på 
effekter gällande Näringsliv, Gymnasieskola och hälsa. I kalkylen beräknat 
till 3 747 000 kronor årligen.  


Beslutsunderlag 


Arbetsmaterial Fotbollshall 3 december 2021 
Skrivelse Fotbollshall 2.0 16 juli 2020 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): ärendet skickas till beredningen för beslut om hur 
ärendet ska behandlas vidare.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Beredningen 
Akt 
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§ 143 Dnr 00344/2021  


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


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun säljer inte Råggärde 4:29.  


Sammanfattning av ärendet 


Hennans Byaråd har ansökt om att få köpa fastigheten Råggärde 4:29 där 
Hennans Camping ligger. I dagsläget arrenderar byarådet fastigheten till en 
arrendeavgift om 100 kronor per år. 
 
Arbetsutskottet återremitterade ärendet, 9 november 2021, § 125, efter att 
samhällsserviceförvaltningen hade föreslagit att Råggärde 4:29 skulle säljas 
till Hennans byaråd till skogsvärdet som uppskattats till 239 000 kronor. 
 
Efter dialog med Hennans Byaråd genom dess ordförande är slutsatsen att 
Hennans Byaråd inte kan betala det bedömda värdet och att Ljusdals 
kommun behåller ägandet.   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 november 2021 
Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 125 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 22 oktober 2021 
Ansökan med bilagor 5 oktober 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 144 Dnr 00328/2021  


Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb om bidrag till 
Hittaut 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. 75 000 kronor anslås till Ljusdals Orienteringsklubb för genomförande 


av HITTAUT under år 2022.  
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsen konto till förfogande. 
 
3. Ljusdals Orienteringsklubb anmodas att under hösten/vintern 2022 


skicka in uppföljande redovisning.     


Sammanfattning av ärendet 


Under år 2021 startade Ljusdals OK Hittaut i Ljusdal och i Järvsö. Hittaut är 
ett nationellt hälso- och friskvårdsprojekt som ägs av Svenska 
orienteringsförbundet. Under 2021 genomfördes detta på 88 orter i Sverige. 
 
I dialog med Ljusdals OK kommer man under 2022 utöka verksamheten så 
att även Färila omfattas. Anledningen att man inte kan nå fler orter/byar är 
att det idag inte finns orienteringskartor.  
 
År 2021 var första året som Hittaut genomfördes och det med lyckat resultat. 
Avstämning har gjorts med enheten för strategisk och hållbar utveckling och 
fritidsenheten som ser positivt på att detta genomförs även 2022. Efter år 
2022 har vi ett bredare underlag och en utvärdering är möjlig för att se om 
detta är en aktivitet som skall stödjas 2023 och framöver.     


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens skrivelse 2 december 2021 
Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb 27 september 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-) och Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 145 Dnr 00378/2021  


Ansökan från Ljusdals IF om sponsring för säsongen 
2021 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Ljusdals IF beviljas sponsring om 150 000 kronor för år 2021.       


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals IF har inkommit med en sponsringsansökan om 150 000 kronor för 
2021. Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att föreningen 
uppfyller de kriterier som fastslogs i samband med att sponsringspolicyn 
antogs i kommunfullmäktige tidigare i år (Dnr 296/2020) och således 
föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott bevilja ansökan. 
 
Ansökan har enligt rutin beretts av enheten för strategisk och hållbar 
utveckling och undertecknad har även inhämtat fritidsenhetens ståndpunkt i 
frågan som arbetar nära föreningen.          


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 3 december 2021 
Ansökan med bilagor från Ljusdals IF  4 november 2021 
Sponsringspolicy antagen 25 januari 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Ljusdals IF 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomienheten 
Akt 
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§ 146 Dnr 00004/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.     


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsutskottet beslutade, 9 november 2021, § 136, att månadsuppföljning 
ska finnas på dagordningen tills de nya ekonomistyrningsreglerna träder i 
kraft. 
 
På dagens sammanträde finns månadsuppföljning för oktober med.  


Beslutsunderlag 


Presentation månadsuppföljning oktober 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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§ 147 Dnr 00288/2019  


Hållbarhetsberedning - diskussion om 
kommunövergripande mål 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Ärendet skickas till beredningen.   


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige har beslutat att införa ett system för verksamhets-
styrning, Stratsys, och en verksamhetsplaneringsmodell baserad på det. 
 
Den beslutade verksamhetsplanen för 2021 har lagts in i Stratsys, där 
Agenda 2030-målen bildar den övergripande, politiskt beslutade nivån och 
med Uppdrag som den verkställande, politiskt beslutade nivån. 
 
Förvaltningarnas nivå för verkställighet sker genom Projekt. Konkret 
aktivitetsplanering sker separat i systemet. 
 
Behovet har blivit allt tydligare av en uppsamlande nivå för prioriterade 
uppdrag från kommunfullmäktige till förvaltningsorganisationen, där de av 
politiken prioriterade uppdragen kan tydliggöras både i planering och i 
uppföljning. Baserat på kommunfullmäktiges målområden har två 
prioriterade uppdrag tagits fram, ”Attraktiva Ljusdal” och ”Hållbara 
Ljusdal”. 
   
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 
 
1. ”Attraktiva Ljusdal” respektive ”Hållbara Ljusdal” antas som 


kommunfullmäktiges övergripande mål/prioriterade uppdrag.               


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 december 2021 
Presentation övergripande mål 3 december 2021 
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Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): ärendet skickas till beredningen,      


Propositionsordning 


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