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§ 36 Dnr 00123/2022  

Införande av visselblåsarfunktion i Ljusdals kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Inrättandet av en intern visselblåsarfunktion enligt funktion beskrivet i 

beslutsunderlaget godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft i Sverige: Lagen 
(2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
(härefter benämnd visselblåsarlagen). Lagen utgår från EU:s nya vissel-
blåsardirektiv och innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare 
lagstiftning. Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang 
av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att 
de kommer fram men även vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang 
av information om missförhållanden som strider mot EU-rätten.  
 
Lagen kräver, för kommuners del, att det inrättas interna rapporterings-
kanaler för visselblåsning som ska vara på plats 17 juli 2022. Kommuner får 
dela interna rapporteringskanaler och förfaranden med andra kommuner och 
med kommunala bolag, stiftelser och föreningar.  
 
Ett flertal kommuner (Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig, Ovanåker 
och Söderhamn) har tillsammans en pågående upphandling av en extern 
tjänst för mottagning och rapportering samt möjlighet till utredning av 
visselblåsarärenden inom de upphandlade kommunerna med tillhörande 
bolag. Planen är att avtalsstart ska vara 15 juni 2022. Den kommande externa 
aktören ska kunna ta emot anmälningar enligt visselblåsarlagen, både digitalt 
men även via telefon eller personligt möte. Den externa aktören ska bland 
annat ta emot anmälningar, göra en bedömning av de inkomna anmäl-
ningarna och återrapportera dessa till kommunen. Kommunen kan i vissa fall 
låta den externa aktören utreda visselblåsarärenden. 
 
Ljusdals kommun behöver härtill inrätta en intern funktion och arbets-
ordning för hantering av de ärenden som mottas från den externa aktören. 
HR-enheten kommer att vara kommunens väg in för visselblåsarärenden. En 
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central intern utredningsfunktion kommer att bestå av HR-enheten, 
kommunjurist och utifrån behov annan nödvändig kompetens såsom 
exempelvis; ekonomichef, chef för kommunkansliet, förvaltningschef med 
flera. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
inrättande av intern visselblåsarfunktion.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Jonny Mill (LB) och Iréne Jonsson (S): 
bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 37 Dnr 00087/2019  

Information om införande av digitalt system för tillbud 
och skada 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen gällande införandeplan för digitalt systemstöd för tillbud 

noteras till protokollet. 
 
2. Personalutskottet ska få en uppföljning i slutet av året.      

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagstiftningen 
och att den ska vara hälsosam för alla medarbetare. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet omfattar fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden 
på arbetsplatsen. Under år 2021 har arbetsmiljöverket efter en inspektion 
ställt krav på arbetsgivaren att tillbud/skada ska rapporteras, åtgärdas och 
följas upp på ett bättre sätt än vad som tidigare har skett.  
 
För att uppfylla kravet har arbetsgivaren köpt in ett digitalt system som heter 
Stella. Med systemet har arbetsgivaren bättre förutsättningar att uppfylla 
kravet då det förenklar hela hanteringen och de skyldigheter vi har att se till 
att arbetsmiljön blir säkrare och tryggare.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att information om införande av 
tillbudssystem ska läggas till protokollet.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Personalutskottet ska få en uppföljning i slutet av året. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 38 Dnr 00125/2022  

Uppdrag om utredning av organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöförhållanden inom utbildningsförvaltningen 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att utreda organisatoriska och sociala 

arbetsmiljöförhållanden inom utbildningsförvaltningen.  
 
2. En första återrapportering ska ske före sommaren. 
 
3. Information om ärendet ska lämnas på kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Framtidens utmaningar ur ett arbetsgivarperspektiv handlar bland annat om 
kompetensförsörjning och att erbjuda goda arbetsvillkor och goda 
arbetsmiljöförhållanden för medarbetare och chefer. Utbildning och skola är 
en av kommunens absolut viktigaste verksamheter. En god arbetsmiljö ska 
prägla skolan för att elever ska tillgodogöra sig utbildningen. Möjligheten att 
attrahera nya medarbetare och rektorer/chefer att vilja komma och arbeta i 
skolan är beroende av hur våra anställda upplever sin arbetssituation.   
I OSA-föreskriften (AFS 2015:4), organisatorisk och social arbetsmiljö 
beskrivs det på följande sätt, Den organisatoriska arbetsmiljön är resultatet 
av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. Den sociala 
arbetsmiljön handlar om hur vi samspelar med och påverkas av de personer 
som finns runt omkring oss, till exempel medarbetare och chefer. 
 
Det finns stora svårigheter inom förvaltningen och symtomen visar sig 
genom ökade sjukskrivningar, rektorer som slutar och svårigheter att 
rekrytera. Utveckling av verksamheter har till viss del stått tillbaka under 
pandemin då fokus har varit att minska smitta och att elever ska kunna 
fortsätta sin skolgång under trygga förhållanden.  
 
Under flera år har dialog och samverkan mellan fackliga parter och 
arbetsgivaren varit problematiska och de senaste åren har det eskalerat 
ytterligare. Det har bland annat lett till ökade tvister och att miljonbelopp har 
betalats ut i vite. Arbetsgivaren har försökt att med dialog öka samförstånd 
till en gemensam vilja att förbättra samverkan, vilket inte har lett fram till 
något positivt. Till och med de fackliga parterna är uppgivna och förstår inte 
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vad de ska göra för att arbetsgivaren ska lära sig att göra rätt, det är en 
frustration som ökar hos alla.  
 
Det sprider sig istället en rädsla för att göra fel, syndabockar utses och 
misstro samt tillitsbrist ökar. Några steg har tagits för en tydligare 
organisatorisk struktur som omfattar både arbetsmiljö och 
medbestämmandelagstiftningen men det är för tidigt att säga hur utfallet blir.  
 
Det är en dysfunktionell kultur och en organisation som behöver hjälp och 
konsekvenserna av denna situation omfattar alla nivåer, verksamheter och 
ekonomi.  
 
Den kultur som utvecklats inom utbildningsnämndens och 
utbildningsförvaltningens ansvarsområden måste förändras mot ett tillstånd 
där arbetsglädjen och utvecklingsarbetet präglar vardagen.   
 
Läget är så allvarligt att det blir en fråga för hela kommunens varumärke och 
attraktionskraft. Det innebär att det är en fråga för nämnden men även för 
kommunstyrelsen som inom ramen för sin uppsiktsplikt har ett ansvar för att 
hela kommunen ska fungera. 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt regleras i Kommunallagen 6:1. Den innebär 
inte att kommunstyrelsen tar över nämndens ansvar utan det kvarstår intakt, 
men kommunstyrelsen ska ta de initiativ som krävs för att verksamheten ska 
återfå sin funktion. 
 
” Enligt Kommunallagen 6 kap §1 ska styrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de 
frågor som kan ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning samt hos 
fullmäktige göra de framställningar som behövs” 
 
För att veta vad och om man eventuellt behöver vända sig till fullmäktige om 
behöver man skaffa sig en bra bild av läget och vad som behöver göras för 
att åstadkomma en förändring. Det ryms inom kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 
 
Det är till sist en fråga om ansvar för hela den samlade verksamheten. Det är 
fullmäktiges, kommunstyrelsens och utbildningsnämndens ansvar - var och 
en inom sitt område enligt lagar och reglementen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en utredning som genomförs av en 
extern konsult. Utredning ska omfatta organisatoriska och sociala 
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arbetsmiljöförhållanden samt utifrån analys föreslå åtgärder med plan som 
kan bidra till en funktionell förvaltning och till kommunen som helhet.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S):  
• Arbetsutskottet ska besluta om uppdraget. 
• En första återrapportering ska ske före sommaren.  
• Information om ärendet ska lämnas på kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
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§ 39 Dnr 00309/2021  

Granskningsrapport gällande uppföljande granskning 
personal- och kompetensförsörjning 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Uppföljning ska ske under hösten 2022.   

Sammanfattning av ärendet 

Här nedan redovisas en kort summering av nuläget för arbetet med 
kompetensförsörjning som påbörjades 1 januari 2022. Summeringen följer 
de punkter som kommunstyrelseförvaltningen informerade kommunstyrelsen 
om under januari månad detta år. 
 
Projektledare, projektgrupp samt styrgrupp finns för arbetet med attraktiva 
Ljusdal. Projektet omfattar den geografiska platsen Ljusdal samt attraktiva 
Ljusdal som arbetsgivare. Informationen om kompetensförsörjning omfattar 
här nedan framförallt arbetsgivaren Ljusdals kommun även om attraktion för 
den geografiska platsen är nog så viktig för att människor ska dras till 
Ljusdal, samt att kommunen ska kunna kompetensförsörja sig i framtiden. 
 
• Plan för att genomföra ett antal aktiviteter för att stärka 

arbetsgivarevarumärket: 
- Plan med dess aktiviteter är framtagna och arbetet har påbörjats. 
-  Samtliga chefsgrupper inom förvaltningarna har fått information om 

projektet och de aktiviteter som ska genomföras. De är mycket 
positivt inställda till arbetet och lyfter särskilt fram digitalt 
introduktionsprogram. Några önskemål och prioriteringar lyfts fram, 
att prioritera kund-/servicecenter i kommunen, uppdaterade mallar för 
rekrytering, samt att ta fram marknadsmaterial till kommande mässor 
för kompetensförsörjning. Marknadsmaterial tas fram till 
Mittiamässan 2022. 

-  Goda ambassadörer för Ljusdals kommun. Det är en kampanj där åtta 
medarbetare och goda ambassadörer från Ljusdals kommun lyfts 
fram i Mittmedia på helsidor i bilagan Helga samt i våra egna kanaler 
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för att stärka vårt varumärke och bredda bilden av Ljusdals kommun 
som arbetsgivare. Länk till nyhet: Vilken är din bästa kollega eller 
medarbetare? Vem tycker du representerar ert arbete på ett riktigt bra 
sätt? Intranet (ljusdal.se). Kandidaterna är klara och arbetet fortsätter 
enligt plan 

-  Lyfta fram vårdyrket för ungdomar som en del av 
kompetensförsörjning. En film produceras som en del av en 
föreläsning i skolor för att berätta om och öka intresset för 
omvårdnadsyrkena. En plan och ett schema för att kommunicera 
materialet i olika kanaler samt live på skolor tas fram   

-  Delta i Mässa, Framtidsdagen som vänder sig till eleverna på 
Slottegymnasiet ska arrangeras av Ljusdals kommun. Här deltar 
förutom kommunen näringslivet samt högskolor.  

 
• Utveckling av rekryteringsprocess som bygger på kompetensbaserad 

rekrytering 
- Upphandling av rekryteringssystem pågår tillsammans med övriga 

kommuner i Hälsingland. Chefer kommer att utbildas i 
Kompetensbaserad rekryteringsmodell enligt Lindelöf i samband 
med att rekryteringssystemet ska implementeras vilket sker under 
hösten 2022. 

- Uppbyggnad av teknisk struktur i nya intranätet för 
kompetensbaserad rekrytering samt genomgång av andra kommuners 
upplägg. 

- Uppbyggnad av informationsinnehåll på intranätet för 
kompetensbaserad rekrytering. Innehållet kommer att presenteras i en 
enkel struktur, liknande FAQ form. 

- Skapa förvaltningsgemensamma mallar för rekryteringsannonser. 
- Rekryteringskampanj Employer Branding? riktad via Mittmedia i 

starten av januari för att se om strategiskt genomarbetade filmer får 
fler ansökande i vårt rekryteringsverktyg. Kampanjen resulterade i 23 
procent fler ansökningar under annonsperioden! 

 
• Framtagande av nyckeltal för kompetensförsörjningsområdet som 

kontinuerligt följs upp 
- Kartläggning och omvärldsbevakning är påbörjad gällande nyckeltal 

för kompetensförsörjning. 
  
• Kartläggning av kommande rekryteringsbehov utifrån pensionsavgångar 

och yrkesgrupper 
- Antalet pensionsavgångar inom de närmaste sex åren är kända. Nästa 

steg är att identifiera vilka yrkesgrupper och nyckelkompetenser som 
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omfattas. Därefter ska information och dialog med ledningsgrupper 
inom förvaltningarna för att påbörja en kompetensförsörjningsplan. 

  
• Program för en kommungemensam introduktion och 

kompetensutveckling av anställda 
- Arbetet med en digital introduktion för nyanställda har påbörjats.  
- Arbetet med chefsdag och chefsutbildning har inte påbörjats. 
- Ta del av goda exempel från andra kommuner om hur de har byggt 

upp sitt varumärke som arbetsgivare, Hudiksvalls och Östersunds 
kommuner. 

 
• En riktlinje för kompetensförsörjningsstrategi tas fram 

- För att en strategi ska komma till krävs en kartläggning enligt ovan 
givna punkter. Det är ett förarbete som krävs och när det är gjort kan 
arbetet med en strategisk plan för kompetensförsörjning komma på 
plats. 

- Arbetet med strategi är påbörjad och befinner sig i ett utforskande 
läge. 

- Bland annat ska en rutin med mall som stöd till förvaltningar tas fram 
för de kommande kompetensförsörjningsbehoven, för att planera och 
ha en framförhållning på ett (1) till tre (3) år samt strategiskt plan på 
tio år. 

- Annan viktig kartläggning av information som kommer att ligga till 
grund för strategiskt arbetet av kompetensförsörjning är bland annat 
demografikurvor, skatteprognoser, politisk viljeinriktning och 
framtidens rekryteringsutmaningar för offentlig sektor. 

 
I september är det inplanerad uppföljning med revisonen gällande 
kompetensförsörjningsplan. I samband med det kan kommunstyrelse-
förvaltningen återkomma till kommunstyrelsen med nuläget kring arbetet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att informationen läggs till 
protokollet.            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 
Granskningsrapport med bilagor  

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): uppföljning ska ske under hösten 2022. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 40 Dnr 00128/2022  

Kontaktcenter i Ljusdals kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förslaget att etablera Kontaktcenter Ljusdal antas. 
 
2. Finansieringen ska hanteras i budget 2023-2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Avtalet med Hudiksvalls kommun om en gemensam växel är uppsagt av 
Hudiksvalls kommun per 31 december 2022. De senaste servicemätningarna 
visar också att svars- och lösningsnivån ligger mycket lågt. Receptionen är 
sårbar och stundtals överbelastad och det övergripande ansvaret för att säkra 
hög kommunikation och service mot medborgarna är idag inte organiserat.  
 
Detta tillsammans med ett antal andra faktorer gör att en ny lösning på hur 
kommunen ska hantera växel, reception och ärendehantering måste tas fram 
skyndsamt. 
 
Trenden är tydlig i Kommunsverige. För att höja service, kvalitet och minska 
svarstid mot medborgarna, och samtidigt minska antalet repetitivt 
återkommande ärenden som belastar förvaltningarna, etableras 
Kontaktcenter med ansvar att förbättra och snabba upp kommunens respons 
mot medborgarna och effektivisera hanteringen av inkommande ärenden för 
förvaltningarna. Samtidigt utökas möjligheten till medborgarservice genom 
den mer direkta kontakten med medborgarna. Möjligheten till specialiserad 
och snabb inflyttningsservice kan också stärka arbetet mot målet att öka 
invånarantalet i kommunen. 
 
Då avtalet går ut den 31 december 2022 är bedömningen att grunderna för 
kontaktcenter med ärendehantering och växeltjänst behöver vara etablerat 
senast den 31 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 21 april 2022 
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Yrkanden 

Lena Svahn (-), Jonny Mill (LB), Sören Görgård (C) och Lars Molin (M): 
bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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Försäljning av mark från Öje 28:1 - SEKRETESS 
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§ 42 Dnr 00072/2022  

Förfrågan från Järvsöguiderna AB om att få nyttja 
kommunens mark vid Kyrkbybadet i Järvsö, Öje 7:29 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Mark för föreslagen åtgärd upplåts inte.           

Sammanfattning av ärendet 

Järvsöguiderna AB, nedan kallad aktören, har inkommit med en förfrågan 
om att få nyttja mark på Kyrkbybadet i Järvsö. På platsen vill aktören hyra ut 
utrustning samt ha eventuell fikaförsäljning. Man har angivet att detta 
kommer vara en sparsam etablering och vara bidragande till nyttjandet av 
badplatsen.     
         
Förvaltningen har valt att be samhällsserviceförvaltningen yttra sig i frågan 
eftersom fritidsenheten ansvarar för driften av den kommunala badplatsen. 
Sammanfattningsvis anser samhällsserviceförvaltningen att det ur ett verk-
samhetsperspektiv inte är lämpligt att upplåta mark under 2022 eftersom det 
pågår en process för att förbättra badplatsen.  
 
Samhällsserviceförvaltningen lägger även till att man anser att om mark ska 
upplåtas på de kommunala badplatserna bör en bredare fråga gå ut via ett 
anbudsformat enligt gällande regelverk.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen håller med samhällsserviceförvaltningen i 
frågan och anser därför att kommunstyrelseförvaltningen bör få i uppdrag att 
tillsammans med markhandläggarna utreda möjligheterna att via ett anbuds-
förfarande upplåta delar av de kommunala badplatserna för kommersiell 
verksamhet på. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår: 
 
• Mark för föreslagen åtgärd upplåts inte under 2022.  
 
• Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna för att upplåta mark 

senare.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 april 2022 
Samhällsserviceförvaltningens yttrande 19 april 2022 
Förfrågan från Järvsöguiderna AB 3 mars 2022 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): mark för föreslagen åtgärd upplåts inte. 
 
Lars Molin (M) och Jonny Mill (LB): bifall till Sören Görgårds yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 43 Dnr 00122/2022  

Aktieägartillskott Inlandsbanan 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ett ovillkorat aktieägartillskott till Inlandsbanan AB beviljas med 

644 238 kronor.  
 
2. Kapitalinsatsen finansieras med rörelsekapital.  

Sammanfattning av ärendet 

Inlandsbanan AB har till ägarkommuner inkommit med en hemställan om ett 
ovillkorat aktieägartillskott på 30 miljoner kronor för att hantera likviditets-
problem. För Ljusdals kommun motsvarar aktieägartillskottet utifrån ägar-
andel 644 238 kronor.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att hemställan från Inlandsbanan AB 
är nödvändig för bolagets fortlevnad och ställer sig positiv till förslaget. Mot 
denna bakgrund föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Ljusdals kommun 
beviljar ett ovillkorat aktieägartillskott.  
 
Kapitaltillskottet finansieras med rörelsekapital och ökar finansiella tillgångar 
med motsvarande. Denna transaktion är således inte resultatpåverkande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 
Begäran från Inlandsbanan AB 7 april 2022 
Kopia av aktieägartillskott 7 april 2022 

Yrkanden 

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

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 44 Dnr 00170/2021  

Inbetalning av kapitalinsats Kommuninvest ekonomisk 
förening 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk 
förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 
och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per 
invånare.  

Sammanfattning av ärendet 

Stämman för Kommuninvest ekonomisk förening, där Ljusdals kommun är 
en av medlemmarna, beslutade 2020 om höjning av medlemmarnas 
kapitalinsats för åren 2021-2024 (från 900 kronor till 1300 kronor per 
invånare). Detta beslutades för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta 
kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på 
kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.  
 
Vid stämman beslutades även att upplösa och återbetala tidigare utgivna 
förlagslån från medlemmarna till föreningen. Dessa lån erbjöds 
medlemmarna att omvandla till kapitalinsats vilket Ljusdals kommun 
accepterade. Det finansierade den höjda kapitalinsatsen för 2021 samt delar 
av insatsen 2022. 
 
Det åretstår således för Ljusdals kommun att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest 
ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kronor per 
invånare. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 
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Yrkanden 

Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 45 Dnr 00086/2022  

Årsredovisning Inköp Gävleborg 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker att förbundsdirektionen och dess enskilda 

ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
2. Ljusdals kommun tillstyrker att Kommunalförbundets årsredovisning för 

verksamhetsår 2021 godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

Inköp Gävleborg är ett kommunalförbund som består av nio 
medlemskommuner varav Ljusdals kommun är en.  
 
Fram till 31 december 2019 var alla hälsingekommuner medlemmar i Inköp 
Gävleborg som var det gemensamma organet för inköpssamverkan. Inköp 
Gävleborg övergår till att förvalta ingångna gällande avtal. 
 
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg upprättar en egen årsredovisning för 
sin verksamhet. Årsredovisningen ska därefter behandlas i varje 
medlemskommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 
Årsredovisning 2021, 11 mars 2022 
Revisionsberättelse 2021, 11 mars 2022 
Granskningsrapport årsredovisning 2021, 11 mars 2022 
Granskning av god ekonomisk hushållning, 11 mars 2022 
Protokoll direktionsmöte, 11 mars 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 46 Dnr 00117/2022  

Årsredovisning Stiftelsen Närljus 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Stiftelsen Närljus årsredovisning för verksamhetsår 2021 läggs med 

godkännande till handlingarna.          

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns näringslivspolitiska stiftelse, Närljus, bildades 1986 av 
kommunen och det lokala näringslivet.  
 
Stiftelsen Närljus har upprättat årsredovisning 2021.  
 
Årsredovisning 2021 
Stiftelsen är under avveckling och någon verksamhet har inte bedrivits under 
året. Styrelsen har 2021 bestått av fyra ledamöter, utsedda av Ljusdals 
kommun. Närljus hyrde kontorsytor på Åkerstagatan 2D i Ljusdal till och 
med 31 januari 2021. Ljusdals kommun har under året registrerat varumärket 
Närljus hos Patent- och Registreringsverket. 
 
Kostnader, som avser Ljusdals kommun har fakturerats vidare dit. En avgift 
till Kammarkollegiet för permutation, som betalades 2020, har återbetalats 
under 2021 och övrig intäkt under året är en utbetalning av konsoliderings-
medel från Fora. Stiftelsen har under verksamhetsår 2021 förbrukat 
kvarvarande eget kapital. 
 
Revisionsberättelse 
Av kommunen utsedd revisor i Stiftelsen Närljus, har granskat den 
verksamhet som bedrivits under år 2021 med biträde av PwC. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 
 
Revisorns övergripande bedömning är att styrelsen har utfört sitt uppdrag 
enligt stiftelsens stadgar, att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt 

KsAu 2022-04-27
(Signerat, SHA-256 F1471CDA555C8DE767743A9A5FEFC671A189DBD0D125B3E7DA98F20DC9D322A9)

Sida 27 av 63



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
28(62) 

Datum 
2022-04-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Årsredovisningen bedöms vara upprättad 
enligt årsredovisningslagen. 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt Kommunallagen  
Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen ska ha uppsikt 
över kommunal verksamhet som bedrivs i Stiftelser som kommunen är ägare 
till. Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen. 
  
Kommunstyrelsens uppsikt över Stiftelsen Närljus utövas dels genom 
representation i styrelsen, dels genom att kommunen sköter den löpande 
redovisning samt genom att ta del av budget och verksamhetsplan, 
delårsrapporter, årsredovisning samt revisorernas granskningsrapport. 
 
Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt kommunstyrelsen 
i övrigt utfört under året är det förvaltningens bedömning att verksamheten 
under 2021 bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande 
sätt samt i enlighet med uppställda direktiv. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 
Närljus årsredovisning 4 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 47 Dnr 00435/2020  

Begäran från Ljusdalshem om ändring/omprioritering 
av investeringsbudgeten för 2022 gällande 
fastighetsinvesteringar Ljusdals kommun 

Arbetsutskottets förslag  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Omprioritering av fastighetsinvestering i investeringsbudget 2022, byte 

av styrsystem/teknik i hissarna Kommunhuset (1 miljon kronor) till 
renovering av Stenhamreskolan, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

AB Ljusdalshem har inkommit med en begäran om ändring/omprioritering 
av investeringsbudgeten för 2022 gällande fastighetsinvesteringar i Ljusdals 
kommun. 
 
I investeringsbudgeten för år 2022 finns 1 000 000 kronor avsatta för att byta 
styrsystem/teknik i hissarna i Kommunhuset. Ljusdalshem bedömer att 
denna investering kan skjutas på framtiden. Istället föreslår Ljusdalshem att 
denna summa förs över till renovering av Stenhamreskolan. Ljusdalshem har 
budgeterat medel till Stenhamreskolan i den löpande underhållsbudgeten, 
men konstaterar att behoven är stora. Med anledning av detta föreslås denna 
omprioritering. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Ljusdalshems förslag är rimligt 
och har inga invändningar. Mot denna bakgrund föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen godkänner 
omprioriteringen i investeringsram med 1 miljon kronor för byte av 
styrsystem/teknik i hissarna i Kommunhuset till renovering av 
Stenhamreskolan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 
Begäran från Ljusdalshem 7 april 2022 
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Yrkanden 

Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 48 Dnr 00142/2022  

Uppföljning av kommunstyrelsens framtidsdag och 
kommunfullmäktiges övergripande mål - information 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Niklas Bremefors redogör för det som kommit ut av 
kommunstyrelsens framtidsdag som hölls 17 mars 2022. 
 
Prioriterade mål och uppdrag: 
• 4 God utbildning: 

- Alla barn ska lyckas i skolan. 
- Kompetensförsörjningen säkras genom livslångt lärande. 

• 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: 
- Ljusdal har ett blomstrande företagsklimat. 

• 11 Hållbara städer och samhällen: 
- Ljusdals kommun ska ha 20 000 invånare år 2030. 

 
Alla i kommunkoncernen ska arbeta mot dessa prioriterade mål. 
 
Varje nämnd/organisationer i kommunen ska bygga sina verksamhetsplaner 
utifrån de tre målen. 
 
Det är också dessa tre mål som redovisas till kommunfullmäktige i 
årsberättelsen. 
 
Om förvaltningarna ägnar sig åt lagstadgad kommunal verksamhet som inte 
bidrar till någon av dessa prioriterade mål så kan nämnder lägga till 
ytterligare mål/uppdrag i verksamhetsplanen. 
 
Tanken är att målen ska gå parallellt med budgeten så ärendet kommer att 
återkomma i skarpare form inom kort. 
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Beslutsunderlag 

Presentation prioriterade mål 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
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§ 49 Dnr 00104/2022  

Utredning Fågelsjö Gammelgård 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att utreda Fågelsjö gammelgårds 

organisation, tillsammans med interna och externa partners.  
 
2. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast september 2022.   

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande organisation kring det kommunägda Fågelsjö Gammelgård 
Bortom Åa ligger på den ekonomiska föreningen och samarbetspartners, 
såsom Ljusdalsbygdens Museum och Fågelsjö Hembygdsförening. 
Samarbetet mellan den ekonomiska föreningen och Ljusdals kommun har 
reglerats av ett samarbetsavtal.  
 
Fågelsjö Ekonomiska förening har årliga anslag från Ljusdals kommun, ett 
driftsbidrag och ett bidrag för föreståndartjänst. Bidraget för 
föreståndartjänsten förfogar Ljusdalsbygdens Museum över efter 
överenskommelse mellan föreningen museet. 
 
Det är dock tveksamt om den nuvarande organisationen är optimal för att 
uppfylla kommunens, besökarnas samt världsarvsorganens krav på gården. 
Fågelsjö Hembygdsförening och Ljusdalsbygdens Museum, som axlat en 
stor del av ansvaret, har signalerat att man behöver se över sin egen samt den 
omgivande strukturen.   
 
En utredning behöver göras för att klargöra följande punkter: 
 
Kartläggning av den nuvarande organisationen, inklusive finansiella 
redovisningar: 
• Fågelsjö Ekonomiska förenings intentioner för framtiden. 
• Fågelsjö Hembygdsförenings intentioner för framtiden. 
• Ljusdalbygdens Museums intentioner för framtiden. 
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Utredningen ska visa:  
• Ljusdals kommuns ambitioner och vision för Gammelgården. 
• Hur en framtida organisation ska se ut (inklusive nämndstillhörighet och 

ekonomiska kalkyler). 
 
Viktigt i det här läget är att skilja på gården Fågelsjö Gammelgård Bortom 
Åa, där ambitionen är att flytta ansvaret från kommunstyrelsen till 
samhällsservicenämnden, och organisationen kring världsarvet 
Hälsingegårdar, vilken ligger under kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 5 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 50 Dnr 00074/2022  

Arbråsjöarnas regleringsfond 2022 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ansökningarna från Arbråsjöarnas regleringsfond tillstyrks med: 

 
40 000 kronor till Järvsö Båtklubb.  
36 000 kronor till Järvsö hembygdsförening.  
24 000 kronor till Järvsörådet (Isleden). 
50 000 kronor till Järvsörådet (Torön). 
50 000 kronor till Bollnäs Båtklubb. 

 
2. Kommunstyrelsen avstyrker övriga ansökningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg har översänt ansökningar om medel ur reglerings-
fonder för yttrande. Järvsörådet har berett ärendet och föreslagit en 
fördelning. Beslut fattas av länsstyrelsen efter hörande av flera olika 
remissinstanser. 
 
Från 2022 hanteras remisser om ansökningar från regleringsfonderna i en ny 
ordning på länsstyrelsen, vilket innebär att varje ansökan har ett eget 
diarienummer och kommunen tillfrågas om att via e-tjänst lämna yttrande 
över varje ansökan för sig.   
 
Tillgängliga medel att besluta om är 200 631 kronor, men ansökningar har 
inkommit till ett totalt belopp om 591 261 kronor. Järvsörådet har beretts 
tillfälle att yttra sig och efter prövning av samtliga ansökningar inkommit 
med ett förslag till prioriteringar, där man också tagit hänsyn till den 
parallella processen kring fördelning av bygdemedel från Sörby 
vindkraftspark. 
 
Järvsörådet föreslår följande fördelning ur regleringsfonden: 
• 40 000 kronor till Järvsö Båtklubb (dnr 797-22) av sökta 101 576 kronor 

för bryggor i Järvsö båthamn. 
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• 36 000 kronor till Järvsö hembygdsförening (dnr 798-22) av sökta 
50 000 kronor för flottarmuseet på Torön. 

• 24 000 kronor till Järvsörådet (dnr 841-22) för sopaggregat till Isleden. 
• 50 000 kronor till Järvsörådet (dnr 847-22) av sökta 112 117 kronor för 

lagning av bron till Torön samt säsongsförlängning. 
• 50 000 kronor till Bollnäs Båtklubb (dnr 562-22) av sökta 163 568 

kronor för bryggor vid Långnäs. 
 
Rådet föreslår avslag för ansökningarna från Hälsinglands hembygdskrets 
(dnr 799-22) för underhåll av Karlsgården (sökt belopp 90 000 kronor) och 
från Skålbo-Rossla-Skridsviks bygdegårdsförening (dnr 851-22) för 
aktivitetsplats (sökt belopp 50 000 kronor).              

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 51 Dnr 00075/2022  

Sveg-Laforsens regleringsfond 2022 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ansökningarna om bygdemedel från Sveg-Laforsens regleringsfond 

tillstyrks med: 
 

20 000 kronor till Enskogens byalag.  
15 000 kronor till Föne bygdegårdsförening.  
45 000 kronor till Kårböle fiskevårdsförening.  
99 600 kronor till Kårböle idrotts- och pensionärsförening.  
64 000 kronor till Färila fiskevårdsområdesförening.   

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg har översänt ansökningar om medel ur reglerings-
fonder för yttrande. Färila bygderåds bygdemedelsgrupp och Kårböle byalag 
har tillfrågats. Medlen i fonden uppgår till 243 797 kronor och 
ansökningarna är på totalt 254 600 kronor. 
 
Från 2022 hanteras remisser om ansökningar från regleringsfonderna i en ny 
ordning på länsstyrelsen, vilket innebär att varje ansökan har ett eget 
diarienummer och kommunen tillfrågas om att via e-tjänst lämna yttrande 
över varje ansökan för sig. Beslut fattas sedan av länsstyrelsen. 
 
För Sveg-Laforsens regleringsfond finns fem ansökningar på något över det 
tillgängliga beloppet. Byaråden i Färila och Kårböle har tillfrågats om 
synpunkter på ansökningarna och tillstyrker att de beviljas stöd. Dock 
behöver en prioritering göras då medlen inte räcker till alla. 
 
• Enskogens byalag (dnr 8058-21) ansöker om 20 000 kronor för 

investering i vassklippningsaggregat. 
• Föne bygdegårdsförening (dnr 742-22) ansöker om 15 000 kronor för 

inköp av båtmotor. 
• Kårböle fiskevårdsförening (dnr 800-22) ansöker om 45 000 kronor för 

stödutsättning av flodkräftor i Kårån. 
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• Kårböle idrotts- och pensionärsförening (dnr 568-22) ansöker om 
99 600 kronor för iordningställande av lekplats. 

• Färila fiskevårdsområdesförening (dnr 9980-21) ansöker om 75 000 
kronor för vindskydd, grillplats och ramp för rörelsehindrade vid 
Rävsvenstjärn. 

 
Av tidigare korrespondens kring fonden framgår att ändamål uppströms 
Laforsens kraftverk bör prioriteras. Vid prioritering mellan ansökningarna 
föreslås samtliga beviljas, men med en minskning av beloppet för Färila 
fiskevårdsförening.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 52 Dnr 00077/2022  

Dåasens regleringsfond 2022 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Två ansökningar från Loos IF om medel från Dåasens regleringsfond på 

sammanlagt 23 970 kronor tillstyrks.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg har översänt ansökningar om medel ur reglerings-
fonder för yttrande. Loos bygderåd tillstyrker ansökningarna och medel finns 
i fonden. 
             
Från 2022 hanteras remisser om ansökningar från regleringsfonderna i en ny 
ordning på länsstyrelsen, vilket innebär att varje ansökan har ett eget diarie-
nummer och kommunen tillfrågas om att via e-tjänst lämna yttrande över 
varje ansökan för sig.   
 
Loos IF har sökt från både Dåasens och Stora Hamrasjöns regleringsfonder, 
men länsstyrelsen har valt att hantera båda ansökningarna inom Dåasen-
fonden och inte dela ut några medel ur Hamrasjöns fond detta år. Den ena 
ansökan (dnr 9473-21) gäller en motorsåg för 5 990 kronor och den andra 
(dnr 9456-21) gällde två röjsågar för 8 990 kronor styck. Länsstyrelsen 
överväger att bevilja endast för en röjsåg. 
 
Loos IF:s sektion för vandring har under flera år arbetat ideellt med att rusta 
Finnmarksleden Los - Fågelsjö 35 km, samt Hälsingeleden Los - Hedbäcken 
15 km. 2020 började de rusta de gamla cykelvägarna efter Voxnan från 
Rullbo till Grästjärn 41 km, samt Hocklaslingan 19 km och Kalmeterslingan 
7 km. Arbetet utförs ideellt av 10-15 personer. Ledsystemet knyter ihop 
Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa med Hamra Nationalpark, Loos Kobolt-
gruva och före detta glasbruksområdet Sophiendal. Projektet främjar 
folkhälsa och turism samt visar upp vår fantastiska natur. Lederna kan 
nyttjas av alla åldersgrupper och öppnar upp nya platser för besökare. Att 
kunna cykla, vandra eller springa flera mil så nära Voxnan blir något unikt. 
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Ärendet har sänts på remiss till Hamra och Loos bygderåd. Loos bygderåd 
har svarat att man tillstyrker båda ansökningarna och att man med hänsyn till 
de långa sträckor led som ska röjas anser att det är motiverat med stöd till två 
röjsågar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 53 Dnr 00076/2022  

Hennansjöarnas regleringsfond 2022 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ansökningarna om medel från Hennansjöarnas regleringsfond tillstyrks 

med 45 504 kronor till Ramsjö fiskevårdsområde och 18 000 kronor till 
SPF Ramsjö.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg har översänt ansökningar om medel ur 
regleringsfonder för yttrande. Ramsjö bygderåd tillstyrker ansökningarna 
och medel finns i fonden. 
 
Från 2022 hanteras remisser om ansökningar från regleringsfonderna i en ny 
ordning på länsstyrelsen, vilket innebär att varje ansökan har ett eget 
diarienummer och kommunen tillfrågas om att via e-tjänst lämna yttrande 
över varje ansökan för sig.   
 
Till Hennansjöarnas regleringsfond har två ansökningar kommit in. Ramsjö 
fiskevårdsområde (dnr 566-22) ansöker om 45 504 kronor för att anlägga en 
båtramp, och SPF Seniorerna Ramsjö (dnr 723-22) ansöker om 18 000 
kronor för inköp av projektor, frys och möbler. 
 
Ärendet har sänts på remiss till Hennans och Ramsjö bygderåd. Ramsjö 
bygderåd har svarat att man tillstyrker båda ansökningarna. Tillräckliga 
medel finns i fonden.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 54 Dnr 00433/2021  

Ansökningar om bygdemedel vindkraft Våsberget 2022 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. I enlighet med förslag från Ramsjö bygderåd beviljas medel ur 

Våsbergets vindkraftsfond med: 
 

20 000 kronor till Ramsjö fiskevårdsförening för inköp av sättfisk. 
 4 200 kronor  till Ramsjö bygderåd för underhåll av fågeltornet i Ramsjö. 
 9 000 kronor  till PRO Hennan för studiecirkel och upptryckning av skrifter. 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bygdemedel gällande betalterminal för byamacken i Ramsjö 
hanterades med förtur av kommunstyrelsen i januari. Ytterligare tre 
ansökningar har inkommit, och Ramsjö bygderåd har föreslagit bifall till 
dessa tre.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 55 Dnr 00434/2021  

Ansökningar om bygdemedel vindkraft Sörby 2022 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. I enlighet med JärvsöRådets förslag fördelas bygdemedlen avseende 

Sörby vindkraftspark enligt följande: 
 

Järvsö Operasällskap 15 000 kronor 
Föreningen Hälsinge-Hambon 5 000 kronor 
Sörvåga Intresseförening 20 000 kronor 
Hästbergs bygdegårdsförening 30 000 kronor 
Harsa fastighetsägareförening 25 000 kronor 
Järvsö hembygdsförening 20 000 kronor 
Skästrateatern 40 000 kronor 
Järvsö Rotaryklubb 35 000 kronor 
Karsjö Byalag 20 000 kronor 
Järvsö Ridklubb 10 000 kronor 
Västra Hälsinglands slöjdförening   25 000 kronor 
Föränge-Sanna-Vik byalag 30 000 kronor 
Hälsinglands hembygdskrets   40 000 kronor 
Järvsörådets arbetsgrupp Isleden 42 500 kronor 
Kanotklubben Ljusnan 15 000 kronor 
Södra Järvsö byalag 100 000 kronor 
Järvsörådet (stationshuset) 50 000 kronor 
 

2. Övriga ansökningar avslås.   

Sammanfattning av ärendet 

Ansökningstiden för ansökan om bygdemedel avseende Sörby vindkrafts-
park gick ut 28 februari 2022. Totalt har 27 ansökningar inkommit. 
Ansökningshandlingarna har skickats på remiss till JärvsöRådet för 
beredning. Rådets förslagsgrupp har vid tre möten behandlat ärendet och 10 
april 2022 lämnat förslag till beslut. Förslaget innebär att 522 500 kronor av 
tillgängliga 621 804 kronor fördelas. Resterande 99 304 kronor kvarstår till 
framtida utdelningar.       
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 19 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 56 Dnr 00435/2021  

Ansökningar om bygdemedel vindkraft Svartvalls-
berget 2022 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Svartvallsfondens styrelse har haft sammanträde och beslutat tilldela Färila-
Revyn 10 000 kronor av bygdemedel. Övriga ansökningar avslogs. 
             
Svartvallsfonden har till skillnad från övriga vindkraftsfonder i kommunen 
en styrelse som fattar beslut. Kommunstyrelsen meddelas besluten för 
kännedom. 
 
Årets belopp att fördela uppgick till cirka 40 000 kronor. För att ge möjlighet 
att bevilja större projekt valde styrelsen att avslå samtliga ansökningar utom 
en och spara resten av medlen till kommande år.  
 
Ansökan från Färila-Revyn beviljades med 10 000 kronor för inköp av dator. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 57 Dnr 00436/2021  

Ansökningar om bygdemedel vindkraft Högkölen 2022 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. I enlighet med förslag från FärilaRådets förslagsgrupp fördelas 

bygdemedlen avseende Högkölens vindkraftspark enligt följande:
  
Näsbergs Fritidsklubb 65 000 kronor 
Färila-Revyn 10 000 kronor 
Färila IF 49 500 kronor 
Färila hembygdsförening 100 000 kronor 
Hyttebo-Svedja samfällighet 17 000 kronor 
Färila-Rådet  10 000 kronor 
Färila-Rådet 50 000 kronor 
Korskrogens Idrottsklubb 40 000 kronor 
Färila Skoterklubb 30 000 kronor 

 
2. Övriga ansökningar avslås.   

Sammanfattning av ärendet 

Ansökningstiden för ansökan om bygdemedel avseende Högkölens 
vindkraftspark gick ut 28 februari 2022. Totalt har 17 ansökningar inkommit. 
Ansökningshandlingarna har skickats på remiss till FärilaRådet för bered-
ning. Rådets förslagsgrupp har behandlat ärendet och 22 mars 2022 lämnat 
förslag till beslut. Förslaget innebär att 371 500 kronor av tillgängliga 
451 011 kronor fördelas. Resterande 79 511 kronor kvarstår till framtida 
utdelningar.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 58 Dnr 00426/2021  

Reglemente för ekonomiska förmåner till förtroende-
valda i Ljusdals kommun 2023-2026 
(Arvodesbestämmelser) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reglemente för ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Ljusdals 

kommun 2023-2026 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Valberedningen har efter årsskiftet arbetat med ett förslag till reglemente för 
ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Ljusdals kommun 2023-2026.  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 6 april 2022 
Förslag till reglemente 6 april 2022 
Nu gällande reglemente, reviderat av KF 4 maj 2020 

Yrkanden 

Lena Svahn (-) och Solange Nordh (C): bifall till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 59 Dnr 00057/2022  

Motion från Jonny Mill med flera (LB) gällande 
förbättrad tillgänglighet med dörröppnare på 
Ljusdalshems fastigheter 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås.   

Sammanfattning av ärendet 

Jonny Mill (LB) och Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion 
gällande förbättrad tillgänglighet med dörröppnare på Ljusdalshems 
fastigheter. 
 
I motionen skriver de: 
 
"Kommunfullmäktige har antagit en policy för funktionshinderfrågor och 
därmed ett tillgängligare samhälle för fler, i enlighet med FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 
Styrka och rörelseförmåga avtar oftast med åren och många av våra äldre är 
hyresgäster hos Ljusdalshem. 
 
I linje med omsorgsnämnden beslut om att bo hemma så länge som möjligt, 
är tillgängligheten en avgörande faktor." 
 
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger uppdrag till Ljusdalshem att 
utrusta samtliga hyresfastigheter med dörröppnare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2022, § 33 att skicka motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Ljusdalshem skriver i sitt yttrande att kostnaden för att  montera en 
dörröppnare är 44 535 kronor vilket på Ljusdalshems 220 portar skulle ge en 
totalkostnad på 9 797 700 kronor (en samlad upphandling skulle kunna ge ett 
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lägre pris). Bolaget kan inte dra av moms då det i första hand rör 
bostadsfastigheter.      
       
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt 
övervägande skriver hon att Ljusdalshem i sitt yttrande skriver att kostnaden 
för att montera en dörröppnare är 44 535 kronor.  
 
Ljusdalshem har 220 portar vilket ger en kostnad på 9 797 700 kronor. 
 
På trygghetsboenden, omsorgsboenden samt på vissa fastigheter finns 
dörrautomatik.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 8 april 2022 
Yttrande med bilaga från Ljusdalshem, 21 mars 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 33 
Motion 23 februari 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): bifall till förslaget. 
 
Jonny Mill (LB): bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 
arbetsutskottet bifaller hennes eget yrkande. 
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§ 60 Dnr 00118/2021  

Motion från Maud Jonsson (L) gällande en lokal 
träbyggnadsstrategi 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles såtillvida att kommunchefen får i uppdrag att ta fram 

en träbyggnadsstrategi inom ramen för Agenda 2030. 
 
2. Strategin ska vara framtagen senast den 31 december 2023.   

Sammanfattning av ärendet 

Maud Jonsson (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen 
skriver hon: 
”Ljusdals kommun behöver en långsiktigt och målmedveten satsning på 
träbyggnader. En offensiv träbyggnadsstrategi är en del av att skapa en 
attraktiv kommun med fokus på såväl bevarandet av landsbygdsbilden som 
ekonomisk tillväxt. Vi menar att ett ökat byggande i trä stärker dels det 
miljö- och klimatarbete som görs idag, dels främjar såväl näringsliv som 
arbetstillfällen. En satsning på träbyggandet är en väl investerad satsning på 
kommunens ekonomi. Strategin ska omfatta kommunen och de 
kommunägda bolagen. 
 
Att nyttja trä som material är klimatsmart i och med att det är förnyelsebart, 
lagrar koldioxid under användning och förädlingsmetoderna är 
energieffektiva. Även många lokala kretsar inom Naturskyddsföreningen 
inklusive den i Ljusdal är positivt inställda till att byggandet av trä i Sverige 
ökar i och med att klimatpåverkan minskar när man bygger i trä istället för 
betong. 2004 påbörjades ett arbete nationellt där man fokuserade på att öka 
användandet av trä och träprodukter i byggandet med visionen: Om 10-15 år 
är trä ett självklart alternativ i allt byggande i Sverige.  
 
Vi vill se en träbyggnadsstrategi för att: 
 
Värna tidigare generationers kunskap och medverka till landsbygdsbilden 
Stödja de lokala träindustriföretagen vilket kan generera fler arbetstillfällen 
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Koldioxidutsläppen minskar med upp till 90 procent i byggprocessen då trä 
används istället för andra material och träet fortsätter lagra koldioxid under 
hela husets livslängd 
 
Värna om bygdens kulturmiljö som ger människor en känsla av trygghet, 
igenkänning och hemkänsla 
 
Genom att stimulera ett klimatsmart byggande och arbeta strategiskt för 
träbyggnadsindustrin är målet primärt att verka för ett hållbart samhälls-
byggande samt att öka antalet lokala arbetstillfällen inom branschen. För oss 
är det väsentligt att allt som byggs inom Ljusdals kommun ska, så långt det 
är möjligt, bidra till att skapa attraktiva och tillgängliga livsmiljöer och ge 
goda livsbetingelser för alla. 
 
Vår vision är att Ljusdals kommun ska växa. Genom att satsa på en lokal 
träbyggnadsstrategi stärker vi arbetet för hållbar byggnation, hållbar 
samhällsplanering och vårdande av kulturarv. Ett växande Ljusdal!” 
 
Liberalerna yrkar på att: 
 
• Ljusdals kommun tar fram en strategi för att öka användandet av 

träprodukter vid byggandet i kommunens och de kommunägda bolagens 
regi.  

 
• Valet av byggnadsmaterial ska utgå från möjligheten av inlagring av 

koldioxid vid renovering och nybyggnation. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 mars 2021 § 41 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till enheten för strategisk 
och hållbar utveckling, ESHU. 
 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver i sitt yttrande att 
relevanta enheter inom Ljusdals kommunkoncern har fått uttala sig om för- 
och nackdelar. Sammanfattningsvis ställer man sig positiv till en strategi, 
men påpekar att den bör utformas inom ramen för Agenda 2030 och läggas 
in i verksamhetsplaneringen 2023 som ett konkret uppdrag för samtliga 
förvaltningar. Resurser för att ta fram och följa upp strategin ska därmed 
också finnas med i budget 2023, hos de nämnder och förvaltningar som 
berörs av strategin.  
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Enheten för strategisk och hållbar utveckling föreslår: 
1. Enheten för Strategisk och Hållbar Utveckling får i uppdrag att ta fram 

en träbyggnadsstrategi inom ramen för Agenda 2030. 
2. Strategin ska bestå av uppdrag som läggs in i 2023 års verksamhets-

planering. 
3. Kostnaden för arbetstiden som krävs för att ta fram, samordna och följa 

upp strategin ska finnas med i budget för 2023 på relevanta 
förvaltningar.  

4. Strategin ska vara framtagen senast den 31 december 2023.    
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 
övervägande skriver hon att offentlig sektor har en viktig roll för att öka 
byggandet i trä. De kan driva på utvecklingen genom offentlig upphandling 
vid byggande, som ansvariga för strategiska styrdokument i egna bolag och i 
en myndighetsroll.  
 
Att bygga i trä är framtiden. Det är flexibelt, klimatsmart, ger sunda hus och 
arbetstillfällen.  
 
En träbyggnadsstrategi bör tas fram inom ramen för Agenda 2030 i enlighet 
med enheten för Strategiskt och Hållbar Utvecklings förslag. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 8 april 2022 
Yttrande från ESHU 28 februari 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 7 april 2021, § 41 
Motion 11 mars 2021 

Yrkanden 

 Marit Holmstrand (S): kommunchefen får i uppdrag att ta fram en 
träbyggnadsstrategi inom ramen för Agenda 2030. Strategin ska vara 
framtagen senast den 31 december 2023.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 61 Dnr 00295/2021  

Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd 
bör ses över 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.    

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag, om att taxan för serveringstillstånd bör ses över, har 
lämnats in. 
 
Förslagsställaren skriver att det är en otroligt hög kostnad för serverings-
tillstånd för ett enstaka tillfälle. Tillfälliga tillstånd för 1-6 dagar kostar 7 750 
kronor. Om man endast har en musikkväll, en vernissage, en premiär eller 
liknande en enstaka gång och önskar servera alkohol med tilltugg är det 
alltså samma avgift som om man har upp till sex gånger.  
 
Förslagsställaren önskar att frågan lyfts och att man ser över detta. 
Förslagsställaren skriver att hon förstår att det är samma handläggningstid 
för tillståndet, men avgiften harmonierar inte med verksamhetens inkomst. 
Det finns alternativ att titta på, i till exempel Stockholms stad finns en rörlig 
avgift baserad på årsomsättningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 143 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 
arbetsmarknads- och socialnämnden. 
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver i sitt yttrande att Ljusdals 
kommuns ansökningsavgift avseende serveringstillstånd för allmänheten  i 
medborgarförslaget har jämförts med Stockholm stads tillsynsavgifter. 
 
Tillsynsavgifterna avseende serveringstillstånd är omsättningsbaserade såväl 
i Ljusdals kommun som i Stockholm stad och i de allra flesta av landets 
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övriga kommuner. De avgifterna avser enbart de som har ett stadigvarande 
serveringstillstånd. 
 
En jämförelse med Ljusdals kommuns grannkommuner avseende 
ansökningsavgifter har genomförts. Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker 
använder samma princip som Ljusdal. Vilken innebär att man betalar en 
avgift för tillfälligt tillstånd för allmänheten dag 1-6. 1 Ljusdal är avgiften 
7 750 kronor. I Bollnäs, Söderhamns och Ovanåkers kommuner är avgiften 
7 814 kronor. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 
övervägande skriver hon att Ljusdals kommuns ansökningsavgift avseende 
serveringstillstånd för allmänheten är omsättningsbaserad. Så ser det ut i de 
flesta av landets kommuner.  
 
En jämförelse med Ljusdals kommuns grannkommuner avseende 
ansökningsavgifter har genomförts i Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker. Det 
visar sig att avgiften är något högre där än i Ljusdals kommun. 
 
I ansökningsavgifter ingår kostnad för handläggning och tillsyn.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 6 april 2022 
Yttrande från Arbetsmarknads- och socialnämnden 22 februari 2022, § 33 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 143 
Medborgarförslag 20 augusti 2021  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 62 Dnr 00364/2021  

Medborgarförslag om temporär container för sopor i 
Los 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag, om att kommunen ska tillhandahålla en temporär 
container för turistsopor i Los, har lämnats in till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 147 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till Ljusdal 
Renhållning AB. 
 
Ljusdal Renhållning AB skriver i sitt yttrande att när det gäller offentliga 
platser i kommunen har Ljusdal Renhållning AB inget ansvar för dessa. 
Bolaget skriver att det givetvis kan ställa dit en lämplig behållare och tömma 
den regelbundet om det kommer en beställning från kommunen på det, men 
bolaget kan inte sponsra denna typ av aktivitet från kollektivets sida då det 
inte ingår i åtagandet att sköta om allmänna ytor i kommunen.      
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdal 
Renhållning AB inte har något ansvar för offentliga platser och allmänna 
ytor i kommunen.  
 
Att som förslagsställaren föreslår, placera ut containrar för turistsopor och 
placera dem vid de övriga återvinningscontainrarna, innebär troligen att det 
hamnar mer än bara skräp i dem.  
 
Dialogen om alternativ lösning bör diskuteras med Ljusdal Renhållning AB. 
 
Därmed föreslås att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 6 april 2022 
Yttrande från Ljusdal Renhållning AB 22 februari 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 147 
Medborgarförslag 20 augusti 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 63 Dnr 00380/2021  

Medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.   

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt tvätteri har lämnats till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 152 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för 
yttrande. 
 
Omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att nämnden ställer sig positiv till en 
utredning av möjligheterna till hantering och tvätt av arbetskläder i 
kommunen. Vidare är nämnden positiv till att skapa arbetstillfällen i 
Ljusdals kommun under förutsättning att tjänsten inte blir dyrare och håller 
de hygienkrav som finns.       
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 
sitt övervägande skriver hon att en utredning bör göras för att utreda 
möjligheterna till hantering av tvätt och arbetskläder i kommunen. 
 
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att skapa arbetstillfällen i Ljusdals 
kommun under förutsättning att tjänsten inte blir dyrare och håller de 
hygienkrav som finns.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 6 april 2022 
Yttrande från omsorgsnämnden 22 februari 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 152 
Medborgarförslag 8 november 2021 
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Yrkanden 

Solange Nordh (C): medborgarförslaget avslås.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 64 Dnr 00394/2021  

Medborgarförslag gällande att anlägga en 
avloppsanläggning i byarna söder om Järvsö 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande att anlägga en avloppsanläggning i byarna 
söder om Järvsö har lämnats till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 157 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Vatten AB för 
yttrande. 
 
Ljusdal Vatten AB skriver 22 mars 2022 i sitt yttrande att utredning om nya 
verksamhetsområden för kommunalt VA är inte VA-huvudmannens ansvar. 
Detta ska hanteras inom den övergripande kommunala planeringen, till 
exempel i den kommunala VA-planen.  
 
Utifrån bifogat material, finner Ljusdal Vatten AB det svårt att avgöra vilka 
områden det handlar om, men enligt bolagets kännedom hanteras bebyggelse 
i detta område i kommunens VA-plan.    
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 
sitt övervägande skriver hon att fastigheter som är belägna utanför 
verksamhetsområde för allmän VA-försörjning ansvarar för att ordna VA-
försörjning på egen hand, med en så kallad enskild anläggning. Det är 
fastighetsägarens ansvar att se till att anläggningen uppfyller gällande 
myndighetskrav. För enskild avloppsanläggning ska anmälan eller ansökan 
ske till miljöenheten.  
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Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 5 april 2022 
Yttrande från Ljusdal Vatten AB 22 mars 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 157 
Medborgarförslag 15 november 2021    

Propositionsordning 

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

KsAu 2022-04-27
(Signerat, SHA-256 F1471CDA555C8DE767743A9A5FEFC671A189DBD0D125B3E7DA98F20DC9D322A9)

Sida 60 av 63



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
61(62) 

Datum 
2022-04-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 65 Dnr 00272/2016  

LIFE-projekt Rivers of LIFE 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun medverkar endast som medfinansiärer i Lifeprojektet 

”Rivers of LIFE” och bidrar med en medfinansiering med 97 087 euro, 
motsvarande cirka 1 miljon kronor fördelad på 3 år under tidsperioden 
år 2023-2025. 

 
2. Finansieringen tas med i budgetprocessen.   

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har i skrivelse från länsstyrelsen Gävleborg fått ett förslag 
om ändring av medverkan i EU-projektet Rivers of LIFE.  
 
Kommunen beslutade år 2016 att medverka i projektet som medfinansiär och 
samarbetspartner inför ansökan av LIFE-projektet som i stort handlade om 
att restaurera flottledsrensade vattendrag i de Natura 2000-skyddade 
vattendragen Voxnan samt Mellanljusnan inklusive några biflöden. 
Medfinansieringen beslutades till 97 087 euro, motsvarande cirka 1 miljon 
kronor, som kommunen fördelade under perioden 2018-2021. Kommunen 
undertecknade år 2109 även ett särskilt avtal om medfinansiering och 
deltagande som samarbetspartner i projektet. Någon utbetalning till projektet 
från kommunen har inte skett hittills. 
 
Projektet blev godkänt år 2019 och beviljades för tiden 2019-2024 och 
omfattar även några vattendrag i Jämtland. Totalt beviljades en 
projektbudget om 8,3 miljoner euro där EU, Havs- och vattenmyndigheten 
finansierar 80 procent av kostnaden. Resterande medel kommer från 
regionala aktörer samt deltagande kommuner. En projektledare anställdes 
och projektet startade 2019. Pandemin har gjort att projektet förskjutits och 
en ansökan om förlängning till och med år 2026 har nu lämnats in till EU.  
 
Avsikten med Ljusdals kommuns deltagande som samarbetspartner var att 
involvera några av kommunens tjänstepersoner samt att ansvara för en 
deltidsanställning av arbetsledare för restaureringsarbetena. Detta har visat 
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sig bli en ineffektiv lösning med en extra organisation med anställda utanför 
länsstyrelsens organisation. Kommunen har även svårt att frigöra egen 
personal från ordinarie arbeten. 
 
Tjänstepersoner från kommunen har, med anledning av ovan, tillsammans 
med projektledaren kommit fram till att det är bättre att länsstyrelsen har 
hela ansvaret för anställning av personal i projektet. Detta medför att en 
ändring av det tidigare avtalet om samarbetspartner bör ändras till att endast 
bestå av medfinansiering.  
 
Ändringen ska även godkännas av EU men en förutsättning är att kommunen 
godkänner ändringen först.         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 22 april 2022 
Skrivelse från länsstyrelsen 21 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 36 Dnr 00123/2022  


Införande av visselblåsarfunktion i Ljusdals kommun 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Inrättandet av en intern visselblåsarfunktion enligt funktion beskrivet i 


beslutsunderlaget godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft i Sverige: Lagen 
(2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
(härefter benämnd visselblåsarlagen). Lagen utgår från EU:s nya vissel-
blåsardirektiv och innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare 
lagstiftning. Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang 
av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att 
de kommer fram men även vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang 
av information om missförhållanden som strider mot EU-rätten.  
 
Lagen kräver, för kommuners del, att det inrättas interna rapporterings-
kanaler för visselblåsning som ska vara på plats 17 juli 2022. Kommuner får 
dela interna rapporteringskanaler och förfaranden med andra kommuner och 
med kommunala bolag, stiftelser och föreningar.  
 
Ett flertal kommuner (Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig, Ovanåker 
och Söderhamn) har tillsammans en pågående upphandling av en extern 
tjänst för mottagning och rapportering samt möjlighet till utredning av 
visselblåsarärenden inom de upphandlade kommunerna med tillhörande 
bolag. Planen är att avtalsstart ska vara 15 juni 2022. Den kommande externa 
aktören ska kunna ta emot anmälningar enligt visselblåsarlagen, både digitalt 
men även via telefon eller personligt möte. Den externa aktören ska bland 
annat ta emot anmälningar, göra en bedömning av de inkomna anmäl-
ningarna och återrapportera dessa till kommunen. Kommunen kan i vissa fall 
låta den externa aktören utreda visselblåsarärenden. 
 
Ljusdals kommun behöver härtill inrätta en intern funktion och arbets-
ordning för hantering av de ärenden som mottas från den externa aktören. 
HR-enheten kommer att vara kommunens väg in för visselblåsarärenden. En 
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central intern utredningsfunktion kommer att bestå av HR-enheten, 
kommunjurist och utifrån behov annan nödvändig kompetens såsom 
exempelvis; ekonomichef, chef för kommunkansliet, förvaltningschef med 
flera. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
inrättande av intern visselblåsarfunktion.      


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Jonny Mill (LB) och Iréne Jonsson (S): 
bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 37 Dnr 00087/2019  


Information om införande av digitalt system för tillbud 
och skada 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen gällande införandeplan för digitalt systemstöd för tillbud 


noteras till protokollet. 
 
2. Personalutskottet ska få en uppföljning i slutet av året.      


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagstiftningen 
och att den ska vara hälsosam för alla medarbetare. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet omfattar fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden 
på arbetsplatsen. Under år 2021 har arbetsmiljöverket efter en inspektion 
ställt krav på arbetsgivaren att tillbud/skada ska rapporteras, åtgärdas och 
följas upp på ett bättre sätt än vad som tidigare har skett.  
 
För att uppfylla kravet har arbetsgivaren köpt in ett digitalt system som heter 
Stella. Med systemet har arbetsgivaren bättre förutsättningar att uppfylla 
kravet då det förenklar hela hanteringen och de skyldigheter vi har att se till 
att arbetsmiljön blir säkrare och tryggare.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att information om införande av 
tillbudssystem ska läggas till protokollet.             


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Personalutskottet ska få en uppföljning i slutet av året. 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 38 Dnr 00125/2022  


Uppdrag om utredning av organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöförhållanden inom utbildningsförvaltningen 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att utreda organisatoriska och sociala 


arbetsmiljöförhållanden inom utbildningsförvaltningen.  
 
2. En första återrapportering ska ske före sommaren. 
 
3. Information om ärendet ska lämnas på kommunstyrelsen.  


Sammanfattning av ärendet 


Framtidens utmaningar ur ett arbetsgivarperspektiv handlar bland annat om 
kompetensförsörjning och att erbjuda goda arbetsvillkor och goda 
arbetsmiljöförhållanden för medarbetare och chefer. Utbildning och skola är 
en av kommunens absolut viktigaste verksamheter. En god arbetsmiljö ska 
prägla skolan för att elever ska tillgodogöra sig utbildningen. Möjligheten att 
attrahera nya medarbetare och rektorer/chefer att vilja komma och arbeta i 
skolan är beroende av hur våra anställda upplever sin arbetssituation.   
I OSA-föreskriften (AFS 2015:4), organisatorisk och social arbetsmiljö 
beskrivs det på följande sätt, Den organisatoriska arbetsmiljön är resultatet 
av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. Den sociala 
arbetsmiljön handlar om hur vi samspelar med och påverkas av de personer 
som finns runt omkring oss, till exempel medarbetare och chefer. 
 
Det finns stora svårigheter inom förvaltningen och symtomen visar sig 
genom ökade sjukskrivningar, rektorer som slutar och svårigheter att 
rekrytera. Utveckling av verksamheter har till viss del stått tillbaka under 
pandemin då fokus har varit att minska smitta och att elever ska kunna 
fortsätta sin skolgång under trygga förhållanden.  
 
Under flera år har dialog och samverkan mellan fackliga parter och 
arbetsgivaren varit problematiska och de senaste åren har det eskalerat 
ytterligare. Det har bland annat lett till ökade tvister och att miljonbelopp har 
betalats ut i vite. Arbetsgivaren har försökt att med dialog öka samförstånd 
till en gemensam vilja att förbättra samverkan, vilket inte har lett fram till 
något positivt. Till och med de fackliga parterna är uppgivna och förstår inte 
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vad de ska göra för att arbetsgivaren ska lära sig att göra rätt, det är en 
frustration som ökar hos alla.  
 
Det sprider sig istället en rädsla för att göra fel, syndabockar utses och 
misstro samt tillitsbrist ökar. Några steg har tagits för en tydligare 
organisatorisk struktur som omfattar både arbetsmiljö och 
medbestämmandelagstiftningen men det är för tidigt att säga hur utfallet blir.  
 
Det är en dysfunktionell kultur och en organisation som behöver hjälp och 
konsekvenserna av denna situation omfattar alla nivåer, verksamheter och 
ekonomi.  
 
Den kultur som utvecklats inom utbildningsnämndens och 
utbildningsförvaltningens ansvarsområden måste förändras mot ett tillstånd 
där arbetsglädjen och utvecklingsarbetet präglar vardagen.   
 
Läget är så allvarligt att det blir en fråga för hela kommunens varumärke och 
attraktionskraft. Det innebär att det är en fråga för nämnden men även för 
kommunstyrelsen som inom ramen för sin uppsiktsplikt har ett ansvar för att 
hela kommunen ska fungera. 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt regleras i Kommunallagen 6:1. Den innebär 
inte att kommunstyrelsen tar över nämndens ansvar utan det kvarstår intakt, 
men kommunstyrelsen ska ta de initiativ som krävs för att verksamheten ska 
återfå sin funktion. 
 
” Enligt Kommunallagen 6 kap §1 ska styrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de 
frågor som kan ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning samt hos 
fullmäktige göra de framställningar som behövs” 
 
För att veta vad och om man eventuellt behöver vända sig till fullmäktige om 
behöver man skaffa sig en bra bild av läget och vad som behöver göras för 
att åstadkomma en förändring. Det ryms inom kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 
 
Det är till sist en fråga om ansvar för hela den samlade verksamheten. Det är 
fullmäktiges, kommunstyrelsens och utbildningsnämndens ansvar - var och 
en inom sitt område enligt lagar och reglementen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en utredning som genomförs av en 
extern konsult. Utredning ska omfatta organisatoriska och sociala 
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arbetsmiljöförhållanden samt utifrån analys föreslå åtgärder med plan som 
kan bidra till en funktionell förvaltning och till kommunen som helhet.   


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S):  
• Arbetsutskottet ska besluta om uppdraget. 
• En första återrapportering ska ske före sommaren.  
• Information om ärendet ska lämnas på kommunstyrelsen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
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§ 39 Dnr 00309/2021  


Granskningsrapport gällande uppföljande granskning 
personal- och kompetensförsörjning 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Uppföljning ska ske under hösten 2022.   


Sammanfattning av ärendet 


Här nedan redovisas en kort summering av nuläget för arbetet med 
kompetensförsörjning som påbörjades 1 januari 2022. Summeringen följer 
de punkter som kommunstyrelseförvaltningen informerade kommunstyrelsen 
om under januari månad detta år. 
 
Projektledare, projektgrupp samt styrgrupp finns för arbetet med attraktiva 
Ljusdal. Projektet omfattar den geografiska platsen Ljusdal samt attraktiva 
Ljusdal som arbetsgivare. Informationen om kompetensförsörjning omfattar 
här nedan framförallt arbetsgivaren Ljusdals kommun även om attraktion för 
den geografiska platsen är nog så viktig för att människor ska dras till 
Ljusdal, samt att kommunen ska kunna kompetensförsörja sig i framtiden. 
 
• Plan för att genomföra ett antal aktiviteter för att stärka 


arbetsgivarevarumärket: 
- Plan med dess aktiviteter är framtagna och arbetet har påbörjats. 
-  Samtliga chefsgrupper inom förvaltningarna har fått information om 


projektet och de aktiviteter som ska genomföras. De är mycket 
positivt inställda till arbetet och lyfter särskilt fram digitalt 
introduktionsprogram. Några önskemål och prioriteringar lyfts fram, 
att prioritera kund-/servicecenter i kommunen, uppdaterade mallar för 
rekrytering, samt att ta fram marknadsmaterial till kommande mässor 
för kompetensförsörjning. Marknadsmaterial tas fram till 
Mittiamässan 2022. 


-  Goda ambassadörer för Ljusdals kommun. Det är en kampanj där åtta 
medarbetare och goda ambassadörer från Ljusdals kommun lyfts 
fram i Mittmedia på helsidor i bilagan Helga samt i våra egna kanaler 
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för att stärka vårt varumärke och bredda bilden av Ljusdals kommun 
som arbetsgivare. Länk till nyhet: Vilken är din bästa kollega eller 
medarbetare? Vem tycker du representerar ert arbete på ett riktigt bra 
sätt? Intranet (ljusdal.se). Kandidaterna är klara och arbetet fortsätter 
enligt plan 


-  Lyfta fram vårdyrket för ungdomar som en del av 
kompetensförsörjning. En film produceras som en del av en 
föreläsning i skolor för att berätta om och öka intresset för 
omvårdnadsyrkena. En plan och ett schema för att kommunicera 
materialet i olika kanaler samt live på skolor tas fram   


-  Delta i Mässa, Framtidsdagen som vänder sig till eleverna på 
Slottegymnasiet ska arrangeras av Ljusdals kommun. Här deltar 
förutom kommunen näringslivet samt högskolor.  


 
• Utveckling av rekryteringsprocess som bygger på kompetensbaserad 


rekrytering 
- Upphandling av rekryteringssystem pågår tillsammans med övriga 


kommuner i Hälsingland. Chefer kommer att utbildas i 
Kompetensbaserad rekryteringsmodell enligt Lindelöf i samband 
med att rekryteringssystemet ska implementeras vilket sker under 
hösten 2022. 


- Uppbyggnad av teknisk struktur i nya intranätet för 
kompetensbaserad rekrytering samt genomgång av andra kommuners 
upplägg. 


- Uppbyggnad av informationsinnehåll på intranätet för 
kompetensbaserad rekrytering. Innehållet kommer att presenteras i en 
enkel struktur, liknande FAQ form. 


- Skapa förvaltningsgemensamma mallar för rekryteringsannonser. 
- Rekryteringskampanj Employer Branding? riktad via Mittmedia i 


starten av januari för att se om strategiskt genomarbetade filmer får 
fler ansökande i vårt rekryteringsverktyg. Kampanjen resulterade i 23 
procent fler ansökningar under annonsperioden! 


 
• Framtagande av nyckeltal för kompetensförsörjningsområdet som 


kontinuerligt följs upp 
- Kartläggning och omvärldsbevakning är påbörjad gällande nyckeltal 


för kompetensförsörjning. 
  
• Kartläggning av kommande rekryteringsbehov utifrån pensionsavgångar 


och yrkesgrupper 
- Antalet pensionsavgångar inom de närmaste sex åren är kända. Nästa 


steg är att identifiera vilka yrkesgrupper och nyckelkompetenser som 
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omfattas. Därefter ska information och dialog med ledningsgrupper 
inom förvaltningarna för att påbörja en kompetensförsörjningsplan. 


  
• Program för en kommungemensam introduktion och 


kompetensutveckling av anställda 
- Arbetet med en digital introduktion för nyanställda har påbörjats.  
- Arbetet med chefsdag och chefsutbildning har inte påbörjats. 
- Ta del av goda exempel från andra kommuner om hur de har byggt 


upp sitt varumärke som arbetsgivare, Hudiksvalls och Östersunds 
kommuner. 


 
• En riktlinje för kompetensförsörjningsstrategi tas fram 


- För att en strategi ska komma till krävs en kartläggning enligt ovan 
givna punkter. Det är ett förarbete som krävs och när det är gjort kan 
arbetet med en strategisk plan för kompetensförsörjning komma på 
plats. 


- Arbetet med strategi är påbörjad och befinner sig i ett utforskande 
läge. 


- Bland annat ska en rutin med mall som stöd till förvaltningar tas fram 
för de kommande kompetensförsörjningsbehoven, för att planera och 
ha en framförhållning på ett (1) till tre (3) år samt strategiskt plan på 
tio år. 


- Annan viktig kartläggning av information som kommer att ligga till 
grund för strategiskt arbetet av kompetensförsörjning är bland annat 
demografikurvor, skatteprognoser, politisk viljeinriktning och 
framtidens rekryteringsutmaningar för offentlig sektor. 


 
I september är det inplanerad uppföljning med revisonen gällande 
kompetensförsörjningsplan. I samband med det kan kommunstyrelse-
förvaltningen återkomma till kommunstyrelsen med nuläget kring arbetet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att informationen läggs till 
protokollet.            


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 
Granskningsrapport med bilagor  


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): uppföljning ska ske under hösten 2022. 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 40 Dnr 00128/2022  


Kontaktcenter i Ljusdals kommun 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förslaget att etablera Kontaktcenter Ljusdal antas. 
 
2. Finansieringen ska hanteras i budget 2023-2025. 


Sammanfattning av ärendet 


Avtalet med Hudiksvalls kommun om en gemensam växel är uppsagt av 
Hudiksvalls kommun per 31 december 2022. De senaste servicemätningarna 
visar också att svars- och lösningsnivån ligger mycket lågt. Receptionen är 
sårbar och stundtals överbelastad och det övergripande ansvaret för att säkra 
hög kommunikation och service mot medborgarna är idag inte organiserat.  
 
Detta tillsammans med ett antal andra faktorer gör att en ny lösning på hur 
kommunen ska hantera växel, reception och ärendehantering måste tas fram 
skyndsamt. 
 
Trenden är tydlig i Kommunsverige. För att höja service, kvalitet och minska 
svarstid mot medborgarna, och samtidigt minska antalet repetitivt 
återkommande ärenden som belastar förvaltningarna, etableras 
Kontaktcenter med ansvar att förbättra och snabba upp kommunens respons 
mot medborgarna och effektivisera hanteringen av inkommande ärenden för 
förvaltningarna. Samtidigt utökas möjligheten till medborgarservice genom 
den mer direkta kontakten med medborgarna. Möjligheten till specialiserad 
och snabb inflyttningsservice kan också stärka arbetet mot målet att öka 
invånarantalet i kommunen. 
 
Då avtalet går ut den 31 december 2022 är bedömningen att grunderna för 
kontaktcenter med ärendehantering och växeltjänst behöver vara etablerat 
senast den 31 oktober 2022. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 21 april 2022 
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Yrkanden 


Lena Svahn (-), Jonny Mill (LB), Sören Görgård (C) och Lars Molin (M): 
bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 41 Dnr 00094/2021  


Försäljning av mark från Öje 28:1 - SEKRETESS 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ett markanvisningsavtal tecknas med Södra Stationen Järvsö 


Utvecklings AB (bolag som nystartas och är gemensamt ägt av 
Storsveden Invest AB tillsammans med Engbergs Fastigheter AB) enligt 
bilagt förslag.    


Sammanfattning av ärendet 


Fyra intressenter har hört av sig angående utveckling av bostadsområdet på 
Stationsgatan i Järvsö. Företagen fick även möjlighet att presentera sina 
förslag på varsitt digitalt möte, vilket samtliga valde att göra. 
 
Med på presentationerna var från kommunen Marit Holmstrand (kommun-
styrelsens ordförande), Lena Svahn (kommunstyrelsens 1:e vice ordförande), 
Sören Görgård (kommunstyrelsens 2:e vice ordförande), Nicklas Bremefors 
(kommunchef) samt beredande tjänstemän Simon Rosell (etablerings-
samordnare) och Catarina Wikström (markhandläggare). 
 
Efter att ha hört samtliga företag presenterat sina idéer vill ovanstående 
grupp föreslå för kommunstyrelsen att erbjuda Storsveden Invest AB 
tillsammans med Engbergs Fastigheter AB att teckna ett markan-
visningsavtal med kommunen gällande området. 
 
Det förslag med parhus som presenteras kompletterar området bra. Norr och 
söder om området finns flerfamiljshus och västerut är det villabebyggelse. 
Tillverkningen lokalt i Ljusdal bidrar till arbetstillfällen på orten och ger en 
mindre miljöpåverkan på grund av kortare transporter. 
 
Den målgrupp företaget vänder sig till kompletterar utbudet på 
bostadsmarknaden i Järvsö väl. Det finns behov av nya bostäder som passar 
för fastboende.  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 29 mars 2022 
Markanvisningsavtal 14 april 2022 
Intresseanmälningar 


Yrkanden 


Jonny Mill (LB): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 42 Dnr 00072/2022  


Förfrågan från Järvsöguiderna AB om att få nyttja 
kommunens mark vid Kyrkbybadet i Järvsö, Öje 7:29 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Mark för föreslagen åtgärd upplåts inte.           


Sammanfattning av ärendet 


Järvsöguiderna AB, nedan kallad aktören, har inkommit med en förfrågan 
om att få nyttja mark på Kyrkbybadet i Järvsö. På platsen vill aktören hyra ut 
utrustning samt ha eventuell fikaförsäljning. Man har angivet att detta 
kommer vara en sparsam etablering och vara bidragande till nyttjandet av 
badplatsen.     
         
Förvaltningen har valt att be samhällsserviceförvaltningen yttra sig i frågan 
eftersom fritidsenheten ansvarar för driften av den kommunala badplatsen. 
Sammanfattningsvis anser samhällsserviceförvaltningen att det ur ett verk-
samhetsperspektiv inte är lämpligt att upplåta mark under 2022 eftersom det 
pågår en process för att förbättra badplatsen.  
 
Samhällsserviceförvaltningen lägger även till att man anser att om mark ska 
upplåtas på de kommunala badplatserna bör en bredare fråga gå ut via ett 
anbudsformat enligt gällande regelverk.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen håller med samhällsserviceförvaltningen i 
frågan och anser därför att kommunstyrelseförvaltningen bör få i uppdrag att 
tillsammans med markhandläggarna utreda möjligheterna att via ett anbuds-
förfarande upplåta delar av de kommunala badplatserna för kommersiell 
verksamhet på. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår: 
 
• Mark för föreslagen åtgärd upplåts inte under 2022.  
 
• Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna för att upplåta mark 


senare.  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 april 2022 
Samhällsserviceförvaltningens yttrande 19 april 2022 
Förfrågan från Järvsöguiderna AB 3 mars 2022 


Yrkanden 


Sören Görgård (C): mark för föreslagen åtgärd upplåts inte. 
 
Lars Molin (M) och Jonny Mill (LB): bifall till Sören Görgårds yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 43 Dnr 00122/2022  


Aktieägartillskott Inlandsbanan 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ett ovillkorat aktieägartillskott till Inlandsbanan AB beviljas med 


644 238 kronor.  
 
2. Kapitalinsatsen finansieras med rörelsekapital.  


Sammanfattning av ärendet 


Inlandsbanan AB har till ägarkommuner inkommit med en hemställan om ett 
ovillkorat aktieägartillskott på 30 miljoner kronor för att hantera likviditets-
problem. För Ljusdals kommun motsvarar aktieägartillskottet utifrån ägar-
andel 644 238 kronor.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att hemställan från Inlandsbanan AB 
är nödvändig för bolagets fortlevnad och ställer sig positiv till förslaget. Mot 
denna bakgrund föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Ljusdals kommun 
beviljar ett ovillkorat aktieägartillskott.  
 
Kapitaltillskottet finansieras med rörelsekapital och ökar finansiella tillgångar 
med motsvarande. Denna transaktion är således inte resultatpåverkande.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 
Begäran från Inlandsbanan AB 7 april 2022 
Kopia av aktieägartillskott 7 april 2022 


Yrkanden 


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


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 44 Dnr 00170/2021  


Inbetalning av kapitalinsats Kommuninvest ekonomisk 
förening 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 


krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk 
förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 
och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per 
invånare.  


Sammanfattning av ärendet 


Stämman för Kommuninvest ekonomisk förening, där Ljusdals kommun är 
en av medlemmarna, beslutade 2020 om höjning av medlemmarnas 
kapitalinsats för åren 2021-2024 (från 900 kronor till 1300 kronor per 
invånare). Detta beslutades för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta 
kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på 
kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.  
 
Vid stämman beslutades även att upplösa och återbetala tidigare utgivna 
förlagslån från medlemmarna till föreningen. Dessa lån erbjöds 
medlemmarna att omvandla till kapitalinsats vilket Ljusdals kommun 
accepterade. Det finansierade den höjda kapitalinsatsen för 2021 samt delar 
av insatsen 2022. 
 
Det åretstår således för Ljusdals kommun att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest 
ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kronor per 
invånare. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
25(62) 


Datum 
2022-04-27 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Yrkanden 


Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 45 Dnr 00086/2022  


Årsredovisning Inköp Gävleborg 2021 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker att förbundsdirektionen och dess enskilda 


ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
2. Ljusdals kommun tillstyrker att Kommunalförbundets årsredovisning för 


verksamhetsår 2021 godkänns.          


Sammanfattning av ärendet 


Inköp Gävleborg är ett kommunalförbund som består av nio 
medlemskommuner varav Ljusdals kommun är en.  
 
Fram till 31 december 2019 var alla hälsingekommuner medlemmar i Inköp 
Gävleborg som var det gemensamma organet för inköpssamverkan. Inköp 
Gävleborg övergår till att förvalta ingångna gällande avtal. 
 
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg upprättar en egen årsredovisning för 
sin verksamhet. Årsredovisningen ska därefter behandlas i varje 
medlemskommun.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 
Årsredovisning 2021, 11 mars 2022 
Revisionsberättelse 2021, 11 mars 2022 
Granskningsrapport årsredovisning 2021, 11 mars 2022 
Granskning av god ekonomisk hushållning, 11 mars 2022 
Protokoll direktionsmöte, 11 mars 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 46 Dnr 00117/2022  


Årsredovisning Stiftelsen Närljus 2021 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Stiftelsen Närljus årsredovisning för verksamhetsår 2021 läggs med 


godkännande till handlingarna.          


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommuns näringslivspolitiska stiftelse, Närljus, bildades 1986 av 
kommunen och det lokala näringslivet.  
 
Stiftelsen Närljus har upprättat årsredovisning 2021.  
 
Årsredovisning 2021 
Stiftelsen är under avveckling och någon verksamhet har inte bedrivits under 
året. Styrelsen har 2021 bestått av fyra ledamöter, utsedda av Ljusdals 
kommun. Närljus hyrde kontorsytor på Åkerstagatan 2D i Ljusdal till och 
med 31 januari 2021. Ljusdals kommun har under året registrerat varumärket 
Närljus hos Patent- och Registreringsverket. 
 
Kostnader, som avser Ljusdals kommun har fakturerats vidare dit. En avgift 
till Kammarkollegiet för permutation, som betalades 2020, har återbetalats 
under 2021 och övrig intäkt under året är en utbetalning av konsoliderings-
medel från Fora. Stiftelsen har under verksamhetsår 2021 förbrukat 
kvarvarande eget kapital. 
 
Revisionsberättelse 
Av kommunen utsedd revisor i Stiftelsen Närljus, har granskat den 
verksamhet som bedrivits under år 2021 med biträde av PwC. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 
 
Revisorns övergripande bedömning är att styrelsen har utfört sitt uppdrag 
enligt stiftelsens stadgar, att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt 
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och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Årsredovisningen bedöms vara upprättad 
enligt årsredovisningslagen. 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt Kommunallagen  
Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen ska ha uppsikt 
över kommunal verksamhet som bedrivs i Stiftelser som kommunen är ägare 
till. Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen. 
  
Kommunstyrelsens uppsikt över Stiftelsen Närljus utövas dels genom 
representation i styrelsen, dels genom att kommunen sköter den löpande 
redovisning samt genom att ta del av budget och verksamhetsplan, 
delårsrapporter, årsredovisning samt revisorernas granskningsrapport. 
 
Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt kommunstyrelsen 
i övrigt utfört under året är det förvaltningens bedömning att verksamheten 
under 2021 bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande 
sätt samt i enlighet med uppställda direktiv. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 
Närljus årsredovisning 4 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 47 Dnr 00435/2020  


Begäran från Ljusdalshem om ändring/omprioritering 
av investeringsbudgeten för 2022 gällande 
fastighetsinvesteringar Ljusdals kommun 


Arbetsutskottets förslag  


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Omprioritering av fastighetsinvestering i investeringsbudget 2022, byte 


av styrsystem/teknik i hissarna Kommunhuset (1 miljon kronor) till 
renovering av Stenhamreskolan, godkänns. 


Sammanfattning av ärendet 


AB Ljusdalshem har inkommit med en begäran om ändring/omprioritering 
av investeringsbudgeten för 2022 gällande fastighetsinvesteringar i Ljusdals 
kommun. 
 
I investeringsbudgeten för år 2022 finns 1 000 000 kronor avsatta för att byta 
styrsystem/teknik i hissarna i Kommunhuset. Ljusdalshem bedömer att 
denna investering kan skjutas på framtiden. Istället föreslår Ljusdalshem att 
denna summa förs över till renovering av Stenhamreskolan. Ljusdalshem har 
budgeterat medel till Stenhamreskolan i den löpande underhållsbudgeten, 
men konstaterar att behoven är stora. Med anledning av detta föreslås denna 
omprioritering. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Ljusdalshems förslag är rimligt 
och har inga invändningar. Mot denna bakgrund föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen godkänner 
omprioriteringen i investeringsram med 1 miljon kronor för byte av 
styrsystem/teknik i hissarna i Kommunhuset till renovering av 
Stenhamreskolan. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 
Begäran från Ljusdalshem 7 april 2022 
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Yrkanden 


Lena Svahn (-): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 48 Dnr 00142/2022  


Uppföljning av kommunstyrelsens framtidsdag och 
kommunfullmäktiges övergripande mål - information 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Niklas Bremefors redogör för det som kommit ut av 
kommunstyrelsens framtidsdag som hölls 17 mars 2022. 
 
Prioriterade mål och uppdrag: 
• 4 God utbildning: 


- Alla barn ska lyckas i skolan. 
- Kompetensförsörjningen säkras genom livslångt lärande. 


• 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: 
- Ljusdal har ett blomstrande företagsklimat. 


• 11 Hållbara städer och samhällen: 
- Ljusdals kommun ska ha 20 000 invånare år 2030. 


 
Alla i kommunkoncernen ska arbeta mot dessa prioriterade mål. 
 
Varje nämnd/organisationer i kommunen ska bygga sina verksamhetsplaner 
utifrån de tre målen. 
 
Det är också dessa tre mål som redovisas till kommunfullmäktige i 
årsberättelsen. 
 
Om förvaltningarna ägnar sig åt lagstadgad kommunal verksamhet som inte 
bidrar till någon av dessa prioriterade mål så kan nämnder lägga till 
ytterligare mål/uppdrag i verksamhetsplanen. 
 
Tanken är att målen ska gå parallellt med budgeten så ärendet kommer att 
återkomma i skarpare form inom kort. 
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Beslutsunderlag 


Presentation prioriterade mål 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
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§ 49 Dnr 00104/2022  


Utredning Fågelsjö Gammelgård 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att utreda Fågelsjö gammelgårds 


organisation, tillsammans med interna och externa partners.  
 
2. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast september 2022.   


Sammanfattning av ärendet 


Nuvarande organisation kring det kommunägda Fågelsjö Gammelgård 
Bortom Åa ligger på den ekonomiska föreningen och samarbetspartners, 
såsom Ljusdalsbygdens Museum och Fågelsjö Hembygdsförening. 
Samarbetet mellan den ekonomiska föreningen och Ljusdals kommun har 
reglerats av ett samarbetsavtal.  
 
Fågelsjö Ekonomiska förening har årliga anslag från Ljusdals kommun, ett 
driftsbidrag och ett bidrag för föreståndartjänst. Bidraget för 
föreståndartjänsten förfogar Ljusdalsbygdens Museum över efter 
överenskommelse mellan föreningen museet. 
 
Det är dock tveksamt om den nuvarande organisationen är optimal för att 
uppfylla kommunens, besökarnas samt världsarvsorganens krav på gården. 
Fågelsjö Hembygdsförening och Ljusdalsbygdens Museum, som axlat en 
stor del av ansvaret, har signalerat att man behöver se över sin egen samt den 
omgivande strukturen.   
 
En utredning behöver göras för att klargöra följande punkter: 
 
Kartläggning av den nuvarande organisationen, inklusive finansiella 
redovisningar: 
• Fågelsjö Ekonomiska förenings intentioner för framtiden. 
• Fågelsjö Hembygdsförenings intentioner för framtiden. 
• Ljusdalbygdens Museums intentioner för framtiden. 
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Utredningen ska visa:  
• Ljusdals kommuns ambitioner och vision för Gammelgården. 
• Hur en framtida organisation ska se ut (inklusive nämndstillhörighet och 


ekonomiska kalkyler). 
 
Viktigt i det här läget är att skilja på gården Fågelsjö Gammelgård Bortom 
Åa, där ambitionen är att flytta ansvaret från kommunstyrelsen till 
samhällsservicenämnden, och organisationen kring världsarvet 
Hälsingegårdar, vilken ligger under kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 5 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 50 Dnr 00074/2022  


Arbråsjöarnas regleringsfond 2022 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ansökningarna från Arbråsjöarnas regleringsfond tillstyrks med: 


 
40 000 kronor till Järvsö Båtklubb.  
36 000 kronor till Järvsö hembygdsförening.  
24 000 kronor till Järvsörådet (Isleden). 
50 000 kronor till Järvsörådet (Torön). 
50 000 kronor till Bollnäs Båtklubb. 


 
2. Kommunstyrelsen avstyrker övriga ansökningar.  


Sammanfattning av ärendet 


Länsstyrelsen Gävleborg har översänt ansökningar om medel ur reglerings-
fonder för yttrande. Järvsörådet har berett ärendet och föreslagit en 
fördelning. Beslut fattas av länsstyrelsen efter hörande av flera olika 
remissinstanser. 
 
Från 2022 hanteras remisser om ansökningar från regleringsfonderna i en ny 
ordning på länsstyrelsen, vilket innebär att varje ansökan har ett eget 
diarienummer och kommunen tillfrågas om att via e-tjänst lämna yttrande 
över varje ansökan för sig.   
 
Tillgängliga medel att besluta om är 200 631 kronor, men ansökningar har 
inkommit till ett totalt belopp om 591 261 kronor. Järvsörådet har beretts 
tillfälle att yttra sig och efter prövning av samtliga ansökningar inkommit 
med ett förslag till prioriteringar, där man också tagit hänsyn till den 
parallella processen kring fördelning av bygdemedel från Sörby 
vindkraftspark. 
 
Järvsörådet föreslår följande fördelning ur regleringsfonden: 
• 40 000 kronor till Järvsö Båtklubb (dnr 797-22) av sökta 101 576 kronor 


för bryggor i Järvsö båthamn. 
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• 36 000 kronor till Järvsö hembygdsförening (dnr 798-22) av sökta 
50 000 kronor för flottarmuseet på Torön. 


• 24 000 kronor till Järvsörådet (dnr 841-22) för sopaggregat till Isleden. 
• 50 000 kronor till Järvsörådet (dnr 847-22) av sökta 112 117 kronor för 


lagning av bron till Torön samt säsongsförlängning. 
• 50 000 kronor till Bollnäs Båtklubb (dnr 562-22) av sökta 163 568 


kronor för bryggor vid Långnäs. 
 
Rådet föreslår avslag för ansökningarna från Hälsinglands hembygdskrets 
(dnr 799-22) för underhåll av Karlsgården (sökt belopp 90 000 kronor) och 
från Skålbo-Rossla-Skridsviks bygdegårdsförening (dnr 851-22) för 
aktivitetsplats (sökt belopp 50 000 kronor).              


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 april 2022 


Propositionsordning 


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







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
37(62) 


Datum 
2022-04-27 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 51 Dnr 00075/2022  


Sveg-Laforsens regleringsfond 2022 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ansökningarna om bygdemedel från Sveg-Laforsens regleringsfond 


tillstyrks med: 
 


20 000 kronor till Enskogens byalag.  
15 000 kronor till Föne bygdegårdsförening.  
45 000 kronor till Kårböle fiskevårdsförening.  
99 600 kronor till Kårböle idrotts- och pensionärsförening.  
64 000 kronor till Färila fiskevårdsområdesförening.   


Sammanfattning av ärendet 


Länsstyrelsen Gävleborg har översänt ansökningar om medel ur reglerings-
fonder för yttrande. Färila bygderåds bygdemedelsgrupp och Kårböle byalag 
har tillfrågats. Medlen i fonden uppgår till 243 797 kronor och 
ansökningarna är på totalt 254 600 kronor. 
 
Från 2022 hanteras remisser om ansökningar från regleringsfonderna i en ny 
ordning på länsstyrelsen, vilket innebär att varje ansökan har ett eget 
diarienummer och kommunen tillfrågas om att via e-tjänst lämna yttrande 
över varje ansökan för sig. Beslut fattas sedan av länsstyrelsen. 
 
För Sveg-Laforsens regleringsfond finns fem ansökningar på något över det 
tillgängliga beloppet. Byaråden i Färila och Kårböle har tillfrågats om 
synpunkter på ansökningarna och tillstyrker att de beviljas stöd. Dock 
behöver en prioritering göras då medlen inte räcker till alla. 
 
• Enskogens byalag (dnr 8058-21) ansöker om 20 000 kronor för 


investering i vassklippningsaggregat. 
• Föne bygdegårdsförening (dnr 742-22) ansöker om 15 000 kronor för 


inköp av båtmotor. 
• Kårböle fiskevårdsförening (dnr 800-22) ansöker om 45 000 kronor för 


stödutsättning av flodkräftor i Kårån. 
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• Kårböle idrotts- och pensionärsförening (dnr 568-22) ansöker om 
99 600 kronor för iordningställande av lekplats. 


• Färila fiskevårdsområdesförening (dnr 9980-21) ansöker om 75 000 
kronor för vindskydd, grillplats och ramp för rörelsehindrade vid 
Rävsvenstjärn. 


 
Av tidigare korrespondens kring fonden framgår att ändamål uppströms 
Laforsens kraftverk bör prioriteras. Vid prioritering mellan ansökningarna 
föreslås samtliga beviljas, men med en minskning av beloppet för Färila 
fiskevårdsförening.   


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 52 Dnr 00077/2022  


Dåasens regleringsfond 2022 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Två ansökningar från Loos IF om medel från Dåasens regleringsfond på 


sammanlagt 23 970 kronor tillstyrks.  


Sammanfattning av ärendet 


Länsstyrelsen Gävleborg har översänt ansökningar om medel ur reglerings-
fonder för yttrande. Loos bygderåd tillstyrker ansökningarna och medel finns 
i fonden. 
             
Från 2022 hanteras remisser om ansökningar från regleringsfonderna i en ny 
ordning på länsstyrelsen, vilket innebär att varje ansökan har ett eget diarie-
nummer och kommunen tillfrågas om att via e-tjänst lämna yttrande över 
varje ansökan för sig.   
 
Loos IF har sökt från både Dåasens och Stora Hamrasjöns regleringsfonder, 
men länsstyrelsen har valt att hantera båda ansökningarna inom Dåasen-
fonden och inte dela ut några medel ur Hamrasjöns fond detta år. Den ena 
ansökan (dnr 9473-21) gäller en motorsåg för 5 990 kronor och den andra 
(dnr 9456-21) gällde två röjsågar för 8 990 kronor styck. Länsstyrelsen 
överväger att bevilja endast för en röjsåg. 
 
Loos IF:s sektion för vandring har under flera år arbetat ideellt med att rusta 
Finnmarksleden Los - Fågelsjö 35 km, samt Hälsingeleden Los - Hedbäcken 
15 km. 2020 började de rusta de gamla cykelvägarna efter Voxnan från 
Rullbo till Grästjärn 41 km, samt Hocklaslingan 19 km och Kalmeterslingan 
7 km. Arbetet utförs ideellt av 10-15 personer. Ledsystemet knyter ihop 
Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa med Hamra Nationalpark, Loos Kobolt-
gruva och före detta glasbruksområdet Sophiendal. Projektet främjar 
folkhälsa och turism samt visar upp vår fantastiska natur. Lederna kan 
nyttjas av alla åldersgrupper och öppnar upp nya platser för besökare. Att 
kunna cykla, vandra eller springa flera mil så nära Voxnan blir något unikt. 
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Ärendet har sänts på remiss till Hamra och Loos bygderåd. Loos bygderåd 
har svarat att man tillstyrker båda ansökningarna och att man med hänsyn till 
de långa sträckor led som ska röjas anser att det är motiverat med stöd till två 
röjsågar. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 53 Dnr 00076/2022  


Hennansjöarnas regleringsfond 2022 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ansökningarna om medel från Hennansjöarnas regleringsfond tillstyrks 


med 45 504 kronor till Ramsjö fiskevårdsområde och 18 000 kronor till 
SPF Ramsjö.  


Sammanfattning av ärendet 


Länsstyrelsen Gävleborg har översänt ansökningar om medel ur 
regleringsfonder för yttrande. Ramsjö bygderåd tillstyrker ansökningarna 
och medel finns i fonden. 
 
Från 2022 hanteras remisser om ansökningar från regleringsfonderna i en ny 
ordning på länsstyrelsen, vilket innebär att varje ansökan har ett eget 
diarienummer och kommunen tillfrågas om att via e-tjänst lämna yttrande 
över varje ansökan för sig.   
 
Till Hennansjöarnas regleringsfond har två ansökningar kommit in. Ramsjö 
fiskevårdsområde (dnr 566-22) ansöker om 45 504 kronor för att anlägga en 
båtramp, och SPF Seniorerna Ramsjö (dnr 723-22) ansöker om 18 000 
kronor för inköp av projektor, frys och möbler. 
 
Ärendet har sänts på remiss till Hennans och Ramsjö bygderåd. Ramsjö 
bygderåd har svarat att man tillstyrker båda ansökningarna. Tillräckliga 
medel finns i fonden.     


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 54 Dnr 00433/2021  


Ansökningar om bygdemedel vindkraft Våsberget 2022 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. I enlighet med förslag från Ramsjö bygderåd beviljas medel ur 


Våsbergets vindkraftsfond med: 
 


20 000 kronor till Ramsjö fiskevårdsförening för inköp av sättfisk. 
 4 200 kronor  till Ramsjö bygderåd för underhåll av fågeltornet i Ramsjö. 
 9 000 kronor  till PRO Hennan för studiecirkel och upptryckning av skrifter. 


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om bygdemedel gällande betalterminal för byamacken i Ramsjö 
hanterades med förtur av kommunstyrelsen i januari. Ytterligare tre 
ansökningar har inkommit, och Ramsjö bygderåd har föreslagit bifall till 
dessa tre.      


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 55 Dnr 00434/2021  


Ansökningar om bygdemedel vindkraft Sörby 2022 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. I enlighet med JärvsöRådets förslag fördelas bygdemedlen avseende 


Sörby vindkraftspark enligt följande: 
 


Järvsö Operasällskap 15 000 kronor 
Föreningen Hälsinge-Hambon 5 000 kronor 
Sörvåga Intresseförening 20 000 kronor 
Hästbergs bygdegårdsförening 30 000 kronor 
Harsa fastighetsägareförening 25 000 kronor 
Järvsö hembygdsförening 20 000 kronor 
Skästrateatern 40 000 kronor 
Järvsö Rotaryklubb 35 000 kronor 
Karsjö Byalag 20 000 kronor 
Järvsö Ridklubb 10 000 kronor 
Västra Hälsinglands slöjdförening   25 000 kronor 
Föränge-Sanna-Vik byalag 30 000 kronor 
Hälsinglands hembygdskrets   40 000 kronor 
Järvsörådets arbetsgrupp Isleden 42 500 kronor 
Kanotklubben Ljusnan 15 000 kronor 
Södra Järvsö byalag 100 000 kronor 
Järvsörådet (stationshuset) 50 000 kronor 
 


2. Övriga ansökningar avslås.   


Sammanfattning av ärendet 


Ansökningstiden för ansökan om bygdemedel avseende Sörby vindkrafts-
park gick ut 28 februari 2022. Totalt har 27 ansökningar inkommit. 
Ansökningshandlingarna har skickats på remiss till JärvsöRådet för 
beredning. Rådets förslagsgrupp har vid tre möten behandlat ärendet och 10 
april 2022 lämnat förslag till beslut. Förslaget innebär att 522 500 kronor av 
tillgängliga 621 804 kronor fördelas. Resterande 99 304 kronor kvarstår till 
framtida utdelningar.       
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 19 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 56 Dnr 00435/2021  


Ansökningar om bygdemedel vindkraft Svartvalls-
berget 2022 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.        


Sammanfattning av ärendet 


Svartvallsfondens styrelse har haft sammanträde och beslutat tilldela Färila-
Revyn 10 000 kronor av bygdemedel. Övriga ansökningar avslogs. 
             
Svartvallsfonden har till skillnad från övriga vindkraftsfonder i kommunen 
en styrelse som fattar beslut. Kommunstyrelsen meddelas besluten för 
kännedom. 
 
Årets belopp att fördela uppgick till cirka 40 000 kronor. För att ge möjlighet 
att bevilja större projekt valde styrelsen att avslå samtliga ansökningar utom 
en och spara resten av medlen till kommande år.  
 
Ansökan från Färila-Revyn beviljades med 10 000 kronor för inköp av dator. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 57 Dnr 00436/2021  


Ansökningar om bygdemedel vindkraft Högkölen 2022 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. I enlighet med förslag från FärilaRådets förslagsgrupp fördelas 


bygdemedlen avseende Högkölens vindkraftspark enligt följande:
  
Näsbergs Fritidsklubb 65 000 kronor 
Färila-Revyn 10 000 kronor 
Färila IF 49 500 kronor 
Färila hembygdsförening 100 000 kronor 
Hyttebo-Svedja samfällighet 17 000 kronor 
Färila-Rådet  10 000 kronor 
Färila-Rådet 50 000 kronor 
Korskrogens Idrottsklubb 40 000 kronor 
Färila Skoterklubb 30 000 kronor 


 
2. Övriga ansökningar avslås.   


Sammanfattning av ärendet 


Ansökningstiden för ansökan om bygdemedel avseende Högkölens 
vindkraftspark gick ut 28 februari 2022. Totalt har 17 ansökningar inkommit. 
Ansökningshandlingarna har skickats på remiss till FärilaRådet för bered-
ning. Rådets förslagsgrupp har behandlat ärendet och 22 mars 2022 lämnat 
förslag till beslut. Förslaget innebär att 371 500 kronor av tillgängliga 
451 011 kronor fördelas. Resterande 79 511 kronor kvarstår till framtida 
utdelningar.       


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 58 Dnr 00426/2021  


Reglemente för ekonomiska förmåner till förtroende-
valda i Ljusdals kommun 2023-2026 
(Arvodesbestämmelser) 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reglemente för ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Ljusdals 


kommun 2023-2026 antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Valberedningen har efter årsskiftet arbetat med ett förslag till reglemente för 
ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Ljusdals kommun 2023-2026.  


Beslutsunderlag 


Valberedningens protokoll 6 april 2022 
Förslag till reglemente 6 april 2022 
Nu gällande reglemente, reviderat av KF 4 maj 2020 


Yrkanden 


Lena Svahn (-) och Solange Nordh (C): bifall till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 59 Dnr 00057/2022  


Motion från Jonny Mill med flera (LB) gällande 
förbättrad tillgänglighet med dörröppnare på 
Ljusdalshems fastigheter 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås.   


Sammanfattning av ärendet 


Jonny Mill (LB) och Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion 
gällande förbättrad tillgänglighet med dörröppnare på Ljusdalshems 
fastigheter. 
 
I motionen skriver de: 
 
"Kommunfullmäktige har antagit en policy för funktionshinderfrågor och 
därmed ett tillgängligare samhälle för fler, i enlighet med FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 
Styrka och rörelseförmåga avtar oftast med åren och många av våra äldre är 
hyresgäster hos Ljusdalshem. 
 
I linje med omsorgsnämnden beslut om att bo hemma så länge som möjligt, 
är tillgängligheten en avgörande faktor." 
 
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger uppdrag till Ljusdalshem att 
utrusta samtliga hyresfastigheter med dörröppnare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2022, § 33 att skicka motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Ljusdalshem skriver i sitt yttrande att kostnaden för att  montera en 
dörröppnare är 44 535 kronor vilket på Ljusdalshems 220 portar skulle ge en 
totalkostnad på 9 797 700 kronor (en samlad upphandling skulle kunna ge ett 
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lägre pris). Bolaget kan inte dra av moms då det i första hand rör 
bostadsfastigheter.      
       
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt 
övervägande skriver hon att Ljusdalshem i sitt yttrande skriver att kostnaden 
för att montera en dörröppnare är 44 535 kronor.  
 
Ljusdalshem har 220 portar vilket ger en kostnad på 9 797 700 kronor. 
 
På trygghetsboenden, omsorgsboenden samt på vissa fastigheter finns 
dörrautomatik.  


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 8 april 2022 
Yttrande med bilaga från Ljusdalshem, 21 mars 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 33 
Motion 23 februari 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): bifall till förslaget. 
 
Jonny Mill (LB): bifall till motionen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 
arbetsutskottet bifaller hennes eget yrkande. 
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§ 60 Dnr 00118/2021  


Motion från Maud Jonsson (L) gällande en lokal 
träbyggnadsstrategi 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles såtillvida att kommunchefen får i uppdrag att ta fram 


en träbyggnadsstrategi inom ramen för Agenda 2030. 
 
2. Strategin ska vara framtagen senast den 31 december 2023.   


Sammanfattning av ärendet 


Maud Jonsson (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen 
skriver hon: 
”Ljusdals kommun behöver en långsiktigt och målmedveten satsning på 
träbyggnader. En offensiv träbyggnadsstrategi är en del av att skapa en 
attraktiv kommun med fokus på såväl bevarandet av landsbygdsbilden som 
ekonomisk tillväxt. Vi menar att ett ökat byggande i trä stärker dels det 
miljö- och klimatarbete som görs idag, dels främjar såväl näringsliv som 
arbetstillfällen. En satsning på träbyggandet är en väl investerad satsning på 
kommunens ekonomi. Strategin ska omfatta kommunen och de 
kommunägda bolagen. 
 
Att nyttja trä som material är klimatsmart i och med att det är förnyelsebart, 
lagrar koldioxid under användning och förädlingsmetoderna är 
energieffektiva. Även många lokala kretsar inom Naturskyddsföreningen 
inklusive den i Ljusdal är positivt inställda till att byggandet av trä i Sverige 
ökar i och med att klimatpåverkan minskar när man bygger i trä istället för 
betong. 2004 påbörjades ett arbete nationellt där man fokuserade på att öka 
användandet av trä och träprodukter i byggandet med visionen: Om 10-15 år 
är trä ett självklart alternativ i allt byggande i Sverige.  
 
Vi vill se en träbyggnadsstrategi för att: 
 
Värna tidigare generationers kunskap och medverka till landsbygdsbilden 
Stödja de lokala träindustriföretagen vilket kan generera fler arbetstillfällen 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
51(62) 


Datum 
2022-04-27 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Koldioxidutsläppen minskar med upp till 90 procent i byggprocessen då trä 
används istället för andra material och träet fortsätter lagra koldioxid under 
hela husets livslängd 
 
Värna om bygdens kulturmiljö som ger människor en känsla av trygghet, 
igenkänning och hemkänsla 
 
Genom att stimulera ett klimatsmart byggande och arbeta strategiskt för 
träbyggnadsindustrin är målet primärt att verka för ett hållbart samhälls-
byggande samt att öka antalet lokala arbetstillfällen inom branschen. För oss 
är det väsentligt att allt som byggs inom Ljusdals kommun ska, så långt det 
är möjligt, bidra till att skapa attraktiva och tillgängliga livsmiljöer och ge 
goda livsbetingelser för alla. 
 
Vår vision är att Ljusdals kommun ska växa. Genom att satsa på en lokal 
träbyggnadsstrategi stärker vi arbetet för hållbar byggnation, hållbar 
samhällsplanering och vårdande av kulturarv. Ett växande Ljusdal!” 
 
Liberalerna yrkar på att: 
 
• Ljusdals kommun tar fram en strategi för att öka användandet av 


träprodukter vid byggandet i kommunens och de kommunägda bolagens 
regi.  


 
• Valet av byggnadsmaterial ska utgå från möjligheten av inlagring av 


koldioxid vid renovering och nybyggnation. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 mars 2021 § 41 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till enheten för strategisk 
och hållbar utveckling, ESHU. 
 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver i sitt yttrande att 
relevanta enheter inom Ljusdals kommunkoncern har fått uttala sig om för- 
och nackdelar. Sammanfattningsvis ställer man sig positiv till en strategi, 
men påpekar att den bör utformas inom ramen för Agenda 2030 och läggas 
in i verksamhetsplaneringen 2023 som ett konkret uppdrag för samtliga 
förvaltningar. Resurser för att ta fram och följa upp strategin ska därmed 
också finnas med i budget 2023, hos de nämnder och förvaltningar som 
berörs av strategin.  
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Enheten för strategisk och hållbar utveckling föreslår: 
1. Enheten för Strategisk och Hållbar Utveckling får i uppdrag att ta fram 


en träbyggnadsstrategi inom ramen för Agenda 2030. 
2. Strategin ska bestå av uppdrag som läggs in i 2023 års verksamhets-


planering. 
3. Kostnaden för arbetstiden som krävs för att ta fram, samordna och följa 


upp strategin ska finnas med i budget för 2023 på relevanta 
förvaltningar.  


4. Strategin ska vara framtagen senast den 31 december 2023.    
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 
övervägande skriver hon att offentlig sektor har en viktig roll för att öka 
byggandet i trä. De kan driva på utvecklingen genom offentlig upphandling 
vid byggande, som ansvariga för strategiska styrdokument i egna bolag och i 
en myndighetsroll.  
 
Att bygga i trä är framtiden. Det är flexibelt, klimatsmart, ger sunda hus och 
arbetstillfällen.  
 
En träbyggnadsstrategi bör tas fram inom ramen för Agenda 2030 i enlighet 
med enheten för Strategiskt och Hållbar Utvecklings förslag. 


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 8 april 2022 
Yttrande från ESHU 28 februari 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 7 april 2021, § 41 
Motion 11 mars 2021 


Yrkanden 


 Marit Holmstrand (S): kommunchefen får i uppdrag att ta fram en 
träbyggnadsstrategi inom ramen för Agenda 2030. Strategin ska vara 
framtagen senast den 31 december 2023.   


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 61 Dnr 00295/2021  


Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd 
bör ses över 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.    


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag, om att taxan för serveringstillstånd bör ses över, har 
lämnats in. 
 
Förslagsställaren skriver att det är en otroligt hög kostnad för serverings-
tillstånd för ett enstaka tillfälle. Tillfälliga tillstånd för 1-6 dagar kostar 7 750 
kronor. Om man endast har en musikkväll, en vernissage, en premiär eller 
liknande en enstaka gång och önskar servera alkohol med tilltugg är det 
alltså samma avgift som om man har upp till sex gånger.  
 
Förslagsställaren önskar att frågan lyfts och att man ser över detta. 
Förslagsställaren skriver att hon förstår att det är samma handläggningstid 
för tillståndet, men avgiften harmonierar inte med verksamhetens inkomst. 
Det finns alternativ att titta på, i till exempel Stockholms stad finns en rörlig 
avgift baserad på årsomsättningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 143 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 
arbetsmarknads- och socialnämnden. 
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver i sitt yttrande att Ljusdals 
kommuns ansökningsavgift avseende serveringstillstånd för allmänheten  i 
medborgarförslaget har jämförts med Stockholm stads tillsynsavgifter. 
 
Tillsynsavgifterna avseende serveringstillstånd är omsättningsbaserade såväl 
i Ljusdals kommun som i Stockholm stad och i de allra flesta av landets 
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övriga kommuner. De avgifterna avser enbart de som har ett stadigvarande 
serveringstillstånd. 
 
En jämförelse med Ljusdals kommuns grannkommuner avseende 
ansökningsavgifter har genomförts. Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker 
använder samma princip som Ljusdal. Vilken innebär att man betalar en 
avgift för tillfälligt tillstånd för allmänheten dag 1-6. 1 Ljusdal är avgiften 
7 750 kronor. I Bollnäs, Söderhamns och Ovanåkers kommuner är avgiften 
7 814 kronor. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 
övervägande skriver hon att Ljusdals kommuns ansökningsavgift avseende 
serveringstillstånd för allmänheten är omsättningsbaserad. Så ser det ut i de 
flesta av landets kommuner.  
 
En jämförelse med Ljusdals kommuns grannkommuner avseende 
ansökningsavgifter har genomförts i Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker. Det 
visar sig att avgiften är något högre där än i Ljusdals kommun. 
 
I ansökningsavgifter ingår kostnad för handläggning och tillsyn.  


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 6 april 2022 
Yttrande från Arbetsmarknads- och socialnämnden 22 februari 2022, § 33 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 143 
Medborgarförslag 20 augusti 2021  


Propositionsordning 


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







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
55(62) 


Datum 
2022-04-27 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 62 Dnr 00364/2021  


Medborgarförslag om temporär container för sopor i 
Los 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag, om att kommunen ska tillhandahålla en temporär 
container för turistsopor i Los, har lämnats in till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 147 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till Ljusdal 
Renhållning AB. 
 
Ljusdal Renhållning AB skriver i sitt yttrande att när det gäller offentliga 
platser i kommunen har Ljusdal Renhållning AB inget ansvar för dessa. 
Bolaget skriver att det givetvis kan ställa dit en lämplig behållare och tömma 
den regelbundet om det kommer en beställning från kommunen på det, men 
bolaget kan inte sponsra denna typ av aktivitet från kollektivets sida då det 
inte ingår i åtagandet att sköta om allmänna ytor i kommunen.      
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdal 
Renhållning AB inte har något ansvar för offentliga platser och allmänna 
ytor i kommunen.  
 
Att som förslagsställaren föreslår, placera ut containrar för turistsopor och 
placera dem vid de övriga återvinningscontainrarna, innebär troligen att det 
hamnar mer än bara skräp i dem.  
 
Dialogen om alternativ lösning bör diskuteras med Ljusdal Renhållning AB. 
 
Därmed föreslås att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 
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Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 6 april 2022 
Yttrande från Ljusdal Renhållning AB 22 februari 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 147 
Medborgarförslag 20 augusti 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 63 Dnr 00380/2021  


Medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.   


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt tvätteri har lämnats till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 152 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för 
yttrande. 
 
Omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att nämnden ställer sig positiv till en 
utredning av möjligheterna till hantering och tvätt av arbetskläder i 
kommunen. Vidare är nämnden positiv till att skapa arbetstillfällen i 
Ljusdals kommun under förutsättning att tjänsten inte blir dyrare och håller 
de hygienkrav som finns.       
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 
sitt övervägande skriver hon att en utredning bör göras för att utreda 
möjligheterna till hantering av tvätt och arbetskläder i kommunen. 
 
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att skapa arbetstillfällen i Ljusdals 
kommun under förutsättning att tjänsten inte blir dyrare och håller de 
hygienkrav som finns.  


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 6 april 2022 
Yttrande från omsorgsnämnden 22 februari 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 152 
Medborgarförslag 8 november 2021 
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Yrkanden 


Solange Nordh (C): medborgarförslaget avslås.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 64 Dnr 00394/2021  


Medborgarförslag gällande att anlägga en 
avloppsanläggning i byarna söder om Järvsö 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande att anlägga en avloppsanläggning i byarna 
söder om Järvsö har lämnats till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 157 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Vatten AB för 
yttrande. 
 
Ljusdal Vatten AB skriver 22 mars 2022 i sitt yttrande att utredning om nya 
verksamhetsområden för kommunalt VA är inte VA-huvudmannens ansvar. 
Detta ska hanteras inom den övergripande kommunala planeringen, till 
exempel i den kommunala VA-planen.  
 
Utifrån bifogat material, finner Ljusdal Vatten AB det svårt att avgöra vilka 
områden det handlar om, men enligt bolagets kännedom hanteras bebyggelse 
i detta område i kommunens VA-plan.    
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 
sitt övervägande skriver hon att fastigheter som är belägna utanför 
verksamhetsområde för allmän VA-försörjning ansvarar för att ordna VA-
försörjning på egen hand, med en så kallad enskild anläggning. Det är 
fastighetsägarens ansvar att se till att anläggningen uppfyller gällande 
myndighetskrav. För enskild avloppsanläggning ska anmälan eller ansökan 
ske till miljöenheten.  
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Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 5 april 2022 
Yttrande från Ljusdal Vatten AB 22 mars 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 157 
Medborgarförslag 15 november 2021    


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 65 Dnr 00272/2016  


LIFE-projekt Rivers of LIFE 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun medverkar endast som medfinansiärer i Lifeprojektet 


”Rivers of LIFE” och bidrar med en medfinansiering med 97 087 euro, 
motsvarande cirka 1 miljon kronor fördelad på 3 år under tidsperioden 
år 2023-2025. 


 
2. Finansieringen tas med i budgetprocessen.   


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har i skrivelse från länsstyrelsen Gävleborg fått ett förslag 
om ändring av medverkan i EU-projektet Rivers of LIFE.  
 
Kommunen beslutade år 2016 att medverka i projektet som medfinansiär och 
samarbetspartner inför ansökan av LIFE-projektet som i stort handlade om 
att restaurera flottledsrensade vattendrag i de Natura 2000-skyddade 
vattendragen Voxnan samt Mellanljusnan inklusive några biflöden. 
Medfinansieringen beslutades till 97 087 euro, motsvarande cirka 1 miljon 
kronor, som kommunen fördelade under perioden 2018-2021. Kommunen 
undertecknade år 2109 även ett särskilt avtal om medfinansiering och 
deltagande som samarbetspartner i projektet. Någon utbetalning till projektet 
från kommunen har inte skett hittills. 
 
Projektet blev godkänt år 2019 och beviljades för tiden 2019-2024 och 
omfattar även några vattendrag i Jämtland. Totalt beviljades en 
projektbudget om 8,3 miljoner euro där EU, Havs- och vattenmyndigheten 
finansierar 80 procent av kostnaden. Resterande medel kommer från 
regionala aktörer samt deltagande kommuner. En projektledare anställdes 
och projektet startade 2019. Pandemin har gjort att projektet förskjutits och 
en ansökan om förlängning till och med år 2026 har nu lämnats in till EU.  
 
Avsikten med Ljusdals kommuns deltagande som samarbetspartner var att 
involvera några av kommunens tjänstepersoner samt att ansvara för en 
deltidsanställning av arbetsledare för restaureringsarbetena. Detta har visat 
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sig bli en ineffektiv lösning med en extra organisation med anställda utanför 
länsstyrelsens organisation. Kommunen har även svårt att frigöra egen 
personal från ordinarie arbeten. 
 
Tjänstepersoner från kommunen har, med anledning av ovan, tillsammans 
med projektledaren kommit fram till att det är bättre att länsstyrelsen har 
hela ansvaret för anställning av personal i projektet. Detta medför att en 
ändring av det tidigare avtalet om samarbetspartner bör ändras till att endast 
bestå av medfinansiering.  
 
Ändringen ska även godkännas av EU men en förutsättning är att kommunen 
godkänner ändringen först.         


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 22 april 2022 
Skrivelse från länsstyrelsen 21 april 2022 


Propositionsordning 


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