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§ 138 Dnr 00196/2022  

Sunt Arbetsliv - projekt för att sänka sjukfrånvaron 
bland kommunanställda 

Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Fortsatt kontinuerlig uppföljning ska ske i kommunstyrelsens 

personalutskott.     

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns politiker har beslutat att sjukfrånvaron ska sjunka till 7,3 
procent. För att få draghjälp i detta arbete har arbetsgivaren tillsammans med 
Central skyddskommitté ansökt om att ingå i Sunt Arbetsliv, ett utvecklings-
projekt som syftar till att sänka sjukfrånvaron på arbetsplatser.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att informationen läggs till 
handlingarna och att HR-chefen återkommer regelbundet till personalutskott 
för att fortsatt information om hur arbetet fortskrider. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 5 oktober 2022 
Protokoll AU Lokalt stöd 7 juni 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Akt      
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§ 139 Dnr 00009/2022  

Budget 2023 och ELP 2024-2025 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs. 
 
2. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona.  
 
3. Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande 

allmän prisutveckling.  
 
4. Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål 

och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget, 
investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under 
januari 2023 återrapportera till kommunstyrelsen.  

 
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel 

från kommunstyrelsens medel till förfogande samt kommunstyrelsens 
utvecklingsreserv. 

 
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av 

budgetramarna under förutsättning att berörda nämnder är överens och 
att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.  

 
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och 

borgensförbindelser som förfaller till betalning under året.  
 
8. Driftbudgetramen fastställs för kommunens revisorer för 2023 i enlighet 

med kommunfullmäktiges presidiums förslag. 
 
9. Omsorgsnämndens anhållan om utökad budgetram 2023 avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget som 
omfattar minst tre år samt fastställa skattesats med mera.  
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Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till Budget 2023 med 
Plan för 2024-2025 för Ljusdals kommun.  
 
Budgeten uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans och mål för 
god ekonomisk hushållning.  
 
Resultatmålet är 14-28 miljoner kronor under perioden motsvarande 1-2 
procent av skatteintäkter och statsbidrag och skattesatsen föreslås vara 
oförändrad (22:36).  
 
Förslaget utgår ifrån tidigare fastställda budgetdirektiv, inriktningsbeslut 
som har kompletterats med SKR:s senaste skatteprognos och tillkommande 
ramberäkningar till följd av budgettekniska justeringar.  
 
Eftersom det är valår togs ett inriktningsbeslut i juni. Budget 2023 med Plan 
2024-2025 fastställs slutligen av det nyvalda kommunfullmäktige i 
november. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 oktober 2022 
Budget 2023 och plan 2024-2025 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 140 Dnr 00272/2022  

Finanspolicy 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Finanspolicy för Ljusdals kommun antas  
 
2. Finanspolicyn ersätter nuvarande policy, senast reviderad av 

kommunfullmäktige 17 december 2007. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella 
medel som kommunen förfogar över i enlighet med kommunallagens 11 
kapitel om ekonomisk förvaltning: 
 
§ 2 Kommunerna och landstingen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt 
att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 
 
§ 3  Fullmäktige ska meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. 
 
§ 4  Fullmäktige ska utöver vad som följer av § 3  besluta om riktlinjer för 
förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser.  
 
Syfte 
Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom 
Ljusdals kommun ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditets-
förvaltning, skuldförvaltning och kapitalförvaltning. 
 
Mål och organisering beskrivs liksom hantering och begräsning av 
finansiella risker samt rapportering och uppföljning av finansverksamheten.  
 
Policyn ska vara vägledande för en lagenlig, transparent, säker, effektiv och 
ansvarsfull hantering av finansverksamheten utan spekulativa inslag.  
 
Mål 
De övergripande målsättningarna för finansverksamheten är att medverka till 
god ekonomisk hushållning och god medelsförvaltning genom att: 
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 tillgodose behov av kapital och säkerställa betalningsförmågan på kort 
och lång sikt.  

 genom en effektiv tillgångs- och skuldförvaltning optimera finansiella 
resultat inom givna riskbegränsningar.  

 verka för en effektiv kapitalanskaffning och kapitalanvändning genom 
att inom kommunkoncernen utnyttja stordriftsfördelar.  

 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll. 
 
Omfattning 
Denna policy gäller för Ljusdals kommun.  
De kommunala bolagen inom kommunkoncernen ska fastställa en 
finanspolicy som i tillämpliga delar baseras på denna policy enligt de 
ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive bolag. 
 
Översyn 
Nuvarande finanspolicy antogs 1993 med senaste revideringen gjord 2007.  
En ny finanspolicy har tagits fram i syfte att tydliggöra ansvar och riktlinjer 
och ge bättre vägledning för hur finansieringsverksamheten ska bedrivas.  
Utöver att dokumentet skrivits om i syfte att göra det tydligare och mer 
överskådligt har innehållet anpassat till dagens krav, förutsättningar och 
marknadsförhållanden.  
 
Förslag till ny finanspolicy är framtagen med utgångspunkt i mall 
tillhandhållen av Kommuninvest. Ekonomienheten har gjort justeringar 
utifrån kommunens specifika förutsättningar. 
 
Ändringar som gjorts är tillägg av ansvarsfulla lån (gröna lån och lån för 
social hållbarhet), ansvarsfulla placeringar (etiska riktlinjer) samt 
förtydliganden gällande riskhantering, pensionsmedel, rapportering och 
intern kontroll. 
 
Föreslagna ändringar skapar förutsättningar för att säkerställa en effektiv 
finansiell förvaltning med låga kostnader, god styrning och bättre kontroll av 
finansiella risker och anger tydligare ramar för förvaltningens 
handlingsutrymme vid verkställighet.  
 
Samråd  
Samråd har skett med de kommunala bolagen som ställer sig positiva till 
upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 
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Finanspolicy 19 oktober 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 141 Dnr 00273/2022  

Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Total ram för Ljusdals kommuns lån för budgetåret 2023 fastställs till 

130 miljoner kronor. 
  
2. Total ram för borgen till de kommunala bolagen för budgetåret 2023 

fastställs till 1 393 miljoner kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Ljusdals kommuns Finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta 
beslut om ramar för kommunens lån och borgen för de kommunala bolagens 
lån under kommande budgetår.  
 
Låneram Ljusdals kommun 
I nedanstående tabell framgår nuvarande ram för kommunens lån 2022, 
förslag till nya låneramar 2023 och förändringar inom kommun samt vad de 
avser. 
 
Kommun 
mnkr  

Låneram 
2022 

Låneram 
2023 

Förändring Förändringen avser 

Kommun 130 130 0  

 
I dagsläget uppgår kommunens lån till 100 miljoner kronor. En amortering 
gjordes i början av 2022 med 30 miljoner kronor. Eftersom det eventuellt 
kan bli aktuellt med lånefinansiering till investering i Ämbarbo förskola 
kvarstår ramen för 2023 oförändrad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 142 Dnr 00275/2022  

Regler för internkontroll 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
1. Regler för Intern Kontroll för Ljusdals kommun antas.  
 
2. Reglerna ersätter nuvarande Reglemente för Intern Kontroll med 

tillhörande Tillämpningsanvisningar, senast reviderad av 
kommunfullmäktige 26 oktober 2009. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser uppdaterade regler för intern kontroll inom Ljusdals kommun 
(och dess helägda bolag) som ersätter reglemente för intern kontroll inom 
Ljusdals kommun som kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2009.  
 
Syftet med reglerna är att ange ansvarsfördelning för att säkerställa att 
kommunen som helhet och dess nämnder och bolagsstyrelser har en 
tillräcklig intern kontroll, enligt kommunallagen 6 kap, § 6 och 
aktiebolagslagen 8 kap § 4. 
 
Reglerna är en sammanställning och tydliggörande av regelverket för arbetet 
och ansvaret inom intern kontroll. Den interna kontrollen ska bidra till att 
säkerställa att kommunen genomför sina grunduppdrag och når de mål som 
kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser satt upp. Den interna 
kontrollen ska bidra till 
 
 att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv. 
 att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är 

tillförlitlig och rättvisande. 
 att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera. 
 
Kommunstyrelsen har ansvar för att regler för intern kontroll upprättas, 
efterlevs och revideras vid behov. Kommunfullmäktige antog reglemente för 
intern kontroll inom Ljusdals kommun och dess helägda bolag 26 oktober 
2009. 
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Översyn 
Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat behov av att revidera 
reglementet.  
 
Det primära syftet med att revidera reglementet för intern kontroll är att 
tydliggöra varför kommunen arbetar med en intern kontrollplan samt hur 
inblandade parter ska arbeta med detta. 
 
Den föreslagna revideringen av reglementet omfattar renodlade styrsignaler, 
moderniserat språk och anpassning till nuvarande styrning genom 
exempelvis kommunallagen från 2017.  
 
Tillägg har också gjorts avseende ansvaret för kommunens visselblåsar-
funktion samt systemverktyg för rapportering. 
 
Vidare har internkontrollprocessen kopplats till kommunens ordinarie 
planerings- (budget och verksamhetsplan) och uppföljningsprocesser 
(delårsrapport och årsredovisning). 
 
Samråd  
Samråd planeras ske med de fackliga organisationerna genom MBL-
information (utskick) och MBL-förhandling 26 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 
Regler för internkontroll 19 oktober 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 143 Dnr 00309/2019  

Utredning av och eventuell försäljning av härbre på 
fastigheten Öje 10:26 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen avyttrar härbret på fastigheten Öje 10:26. 
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att, i enlighet med Ljusdalsbygdens 

museums yttrande, erbjuda härbret till närmaste granne för inflyttning på 
gården. I det fall de tackar nej till härbret erbjuds Järvsö Hembygds-
förening byggnaden för egen användning eller förmedling till lämplig 
mottagare. 

 
3. Om inget av ovanstående blir aktuellt så säljs härbret på anbud för 

bortforsling.        
 
4. Om inga anbud lämnas inom sex månader ska härbret rivas.   

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om härbret på fastigheten Öje 10:26 har tidigare varit uppe och 
återremitterades då med ett önskemål om att få ett remissyttrande från 
Ljusdalsbygdens museum.  
 
Härbret är i behov av renovering och bör i sitt nuvarande skick inte vara kvar 
på allmän plats då risk finns att någon kan göra sig illa om de vistas vid 
byggnaden.  
 
Tidigare förslag var att antingen renovera eller sälja härbret men efter 
remissyttrande från Ljusdalsbygdens museum ändras förslaget till att i första 
hand erbjuda härbret gratis till närliggande gård alternativt Järvsö 
Hembygdsförening för omhändertagande av byggnaden.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 oktober 2022 
Bilder på härbret 8 oktober 2022 
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Utlåtande från Ljusdalsbygdens museum 6 oktober 2022 

Yrkanden 

Lena Svahn (-): om inga anbud lämnas inom sex månader ska härbret rivas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag samt sitt eget tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller 
detta.  
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§ 144 Dnr 00149/2022  

Ansökan från Ljusdals IF om sponsring för 2022 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Ljusdals IF beviljas sponsring med 150 000 kronor för år 2022. 
 
2. Pengarna tas från kommunstyrelsens sponsringskonto.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals IF har ansökt om sponsring i enlighet med kommunens 
sponsringspolicy. Man har – i likhet med förra året – engagerat och arbetat 
med en stor mängd av kommunens barn och unga, spelar i högre serier än 
ifjol, har mer verksamhet än tidigare år, med samma exponering av Ljusdals 
kommun på arena och ungdomskläder som tidigare. Föreningen har också 
varit engagerad i arbetet med Delegationen mot Segregations undersökning 
av segregationen i Ljusdals kommun.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 
Ansökan med bilagor från Ljusdals IF 25 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Ljusdals IF 
Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten 
Akt 
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§ 145 Dnr 00251/2022  

Välfärdsstrategi 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Välfärdsstrategin antas som underlag för den samverkan Ljusdals 

kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd. 
 
2. Välfärdsstrategin ersätter därmed tidigare överenskommelser rörande 

länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd (de så kallade 
gemensamma utgångspunkterna). 

 
3. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige 

beslutar enligt ovan att beslutad strategi ska integreras i kommunens 
målarbete.  

Sammanfattning av ärendet 

År 2020 gav Nätverk Välfärd sin tjänstemannaorganisation Länsledning 
Välfärd i uppdrag att arbeta fram en välfärdsstrategi som ska ersätta de så 
kallade Gemensamma utgångspunkterna - som är de övergripande 
överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 
kommuner inom välfärdsområdet. I slutet av juni 2022 inkom det 
gemensamt framtagna tjänstemannaförslaget till välfärdsstrategi för 
behandling i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg Nätverk. 
 
Välfärdsstrategin är avsedd att stödja samverkan på länsnivå. Den är inte 
avsedd att ersätta lokala styrdokument.  
 
Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete 
inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska vara ett 
stöd för gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom välfärds-
området. Den ska också stödja Nätverk Välfärd i riktning mot att fastställa 
gemensamma mål inom prioriterade områden. 
 
Baserat på Välfärdsstrategin kommer Länsledning Välfärd ta fram årliga 
handlingsplaner för konkreta åtgärder i samverkansarbetet. 
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Nätverk Välfärd önskar att samtliga länets kommuner samt Region 
Gävleborg ska besluta om detta. 
 
Ljusdals kommun som utgör en del av Nätverk Välfärd har varit delaktig i 
arbetet med att arbeta fram strategin och det slutgiltiga förslaget har skickats 
till berörda nämnder för yttrande. Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden 
samt Arbetsmarknads-och socialnämnden föreslår att Ljusdals kommun ska 
anta välfärdsstrategin och förvaltningscheferna inom berörda förvaltningar 
anser att strategin med fördel kan integreras med kommunens pågående 
målarbete.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 oktober 2022 
Remissyttrande från omsorgsnämnden 29 september 2022 
Remissyttrande från utbildningsnämnden 29 september 2022 
Remissyttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2022 
Region Gävleborgs skrivelse 8 augusti 2022 
Välfärdsstrategi slutversion 8 augusti 2022 
Presentation Välfärdsstrategi Nätverk Välfärd 8 augusti 2022 
Presentation Välfärdsstrategi, förslag fortsatt process 8 augusti 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 146 Dnr 00065/2021  

Avsiktsförklaring avseende upphandling och införande 
av digitalt slutarkiv (e-arkiv) för långtidsbevarande i 
samverkan med andra kommuner 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun har för avsikt att ansluta sig till E-arkivcentrum i 

Dalarnas avtalssamverkan och deras modell kring samverkan gällande 
digitalt slutarkiv (e-arkiv) samt tillsammans genomföra en upphandling 
av e-arkivsystem under 2023.   

 
2. Kostnader för 2023 tas ur kommunstyrelseförvaltningens ram.        

Sammanfattning av ärendet 

Allmänna handlingar ska i enlighet med tryckfrihetsförordningen bevaras för 
all framtid förutsatt att det inte fattats beslutat om att informationen ska/får 
gallras. 
 
I dagens moderna förvaltning hanteras nästan all information digitalt vilket 
ställer krav på att informationen kan hanteras korrekt under hela dess 
livscykel, från att den skapas fram tills att den slutarkiveras eller gallras. 
Under hela livscykeln ska informationen vara sökbar, nåbar, tillförlitlig och 
säker.  
 
Information ska i första hand bevaras i den form den skapades i, det vill säga 
pappershandlingar ska bevaras på papper och digitala handlingar ska bevaras 
digitalt. En förutsättning för att Ljusdals kommun ska kunna ta hand om sin 
digitala information och bevara den på ett effektivt och korrekt sätt i enlighet 
med gällande regelverk är att det finns ett digitalt slutarkiv på plats samt en 
drift- och förvaltningsorganisation för detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 
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Propositionsordning 

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

Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb om bidrag till 
Hittaut 2023 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. I och med att orienteringsklubben har ansökt om ett bidrag och att man 

inte uppfyller kraven för sponsring sänds ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

För andra året i rad har Ljusdals Orienteringsklubb arrangerat Hittaut i 
Ljusdal. 160 checkpoints har funnits i Ljusdal, Färila och Järvsö. Totalt har 
944 personer deltagit och de har sammanlagt avverkat 53 472 kilometer. 
Första året 2021 deltog 665 personer som sammanlagt avverkade 28 000 
kilometer.  
 
Nu ansöker klubben om att arrangera Hittaut 2023. Då kommer även Los att 
omfattas. Här har det tidigare saknats orienteringskarta men en sådan har nu 
tagits fram. Kommunchefen finner att detta är ett utmärkt arrangemang för 
att få människor i alla åldrar att röra på sig.   
 
För år 2022 anslogs 75 000 kronor ur kommunstyrelsens konto till 
förfogande. Ett konto som normalt sett ska användas för tillfälliga stöd. 
Genom att nu för år 2023 anvisa 65 000 kronor ur kommunstyrelsens 
sponsringsbudget planerar vi för att detta är ett årligt återkommande 
arrangemang. Dock ska årlig uppföljning göras och årliga beslut alltid fattas.    
 
Kommunchefen föreslår 18 oktober 2022 att arbetsutskottet beslutar: 
 
1. 65 000 kronor anslås till Ljusdals Orienteringsklubb för genomförande 

av HittaUt under år 2023. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens sponsringsbudget. 
 
3. Ljusdals Orienteringsklubb anmodas att under hösten/vintern 2023 

skicka in uppföljande redovisning.    
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 18 oktober 2022 
Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb 1 september 2022 
Redovisning av Hittaut 2022, 13 oktober 2022 

Yrkanden 

Lars Molin (M): i och med att orienteringsklubben har ansökt om ett bidrag 
och att man inte uppfyller kraven för sponsring sänds ärendet vidare till 
kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 148 Dnr 00351/2021  

Vindkraftspark Grubban 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ansökan avslås i enlighet med MB 16 kap 4 §.   

Sammanfattning av ärendet 

OX2 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Västernorrland ansökt om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation 
för vindkraft, Grubban, Härjedalens och Ljusdals kommuner, Jämtland och 
Gävleborgs län. I ansökan med bilaga finns detaljerade uppgifter om 
förekomst av utrotningshotad djurart.  
 
Denna tillståndsansökan omfattar uppförande, drift och avveckling av en 
gruppstation för vindkraft med högst trettiosex (36) vindkraftverk. De 
närmaste byarna är Gåssjö, drygt en kilometer sydost om projektområdet 
samt Grubban cirka två kilometer väster om projektområdet. På fem till tio 
kilometers avstånd från projektområdet ligger byarna Fåssjö i väster, Vås i 
öster och Tevansjö i sydöst. Ytterhogdal, som är den närmaste tätorten, 
ligger cirka 20 kilometer väster om projektområdet. 
 
Projekt Grubban ligger cirka 6,5 kilometer från den uppförda vindparken 
Våsberget. På samma avstånd ligger även Skarpen, vars tillstånd också är 
under handläggning. Cirka 10 kilometer från projektområdet finns dels den 
tillståndsgivna parken Riberget, dels vindparken Källmyrberget, vars 
tillstånd för närvarande är under handläggning. På cirka 20 kilometers 
avstånd ligger vindparkerna Björnberget och Gubbaberget Söder som är 
under byggnation, samt de tillståndsgivna vindparkerna Kölvallen och 
Östavall. Cirka 30 kilometer bort finns den uppförda vindparken Storflötten, 
den tillståndsbeviljade vindparken Långåsen samt vindparken Storåsen, vars 
tillstånd är under handläggning. 
 
För Skarpen, Våsberget och Grubban har kumulativa konsekvenser avseende 
ljud och synbarhet utretts. För övriga vindkraftsanläggningar inom tre mil 
har en kumulativ påverkan avseende landskapsbilden utretts. 
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Området för den ansökta vindkraftsanläggningen är inte detaljplanelagt. Det 
aktuella projektområdet ligger varken inom område som utpekats som 
riksintresse för vindbruk eller inom kommunernas vindkraftsplaner. 
 
Länsstyrelsen har yttrat sig angående önskemål om kompletteringar i 
ärendet. Kompletteringsbehoven avser: 
1.  Redogörelse för skälen för önskad igångsättningstid. 
Miljökonsekvensbeskrivningen: 
2.  Beskrivning av säkerhetsrisker med tillhörande skyddsåtgärder. 
3.  Artskydd. 
3.1.  Information om ifall det i och kring ansökningsområdet finns specifika 
 miljöer där kungsörnar spenderar mer tid. 
3.2.  Inventering av flygvägar för storlom. 
3.3.  Information om vilka ställningstaganden bolaget gjort vid val av 
 skyddsavstånd för orre och tjäder. 
4.  Utvecklad beskrivning av ljudkänsliga punkter. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslog 16 augusti 2022 att Ljusdals kommun 
inte tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
Motiveringen till att inte tillstyrka parken är det beslut som tagits i 
kommunfullmäktige (22 november 2021, § 132): ” Ljusdals kommun ska 
vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar innan 
frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad aktualiserats i kommunens 
översiktsplan.” 
 
Kommunstyrelsen föreslog 8 oktober 2022, § 143 att kommunfullmäktige 
ska besluta att tillstyrka ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 99 att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för att de nyvalda politikerna i kommun-
fullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och fatta beslut.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 13 oktober 2022, § 179 att ge kommunchefen i 
uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, om att kommunerna måste 
hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion om bygdemedel, är 
tillämpligt i ärendet om vindkraft Grubban.    
 
Kommunjuristen har på kommunchefens begäran utrett frågan och hon 
skriver i sin slutsats att det är hennes bedömning att OX2:s erbjudande om 
bygdemedel och övriga medel för investeringar inte är att anse som en muta 
och att därmed ett eventuellt beslut om kommunens tillstyrkande gällande 
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vindkraftsetablering av OX2 inte är att beakta som fattat efter otillåten 
påverkan.                        

Beslutsunderlag 

Kommunjuristens yttrande 20 oktober 2022 
Kommunstyrelsen protokollet 13 oktober 2022, § 179 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 99 
Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 143 
Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 103 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 augusti 2022 
Begäran om tillstyrkansbesked 18 april 2022 
Bilagor 
Skrivelser från föreningar 

Yrkanden 

Lars Molin (M) och Jonny Mill (LB): avslag till kommunstyrelsens förslag 
(8 september 2022, § 143). 
 
Lena Svahn (S): bifall till kommunstyrelsens förslag (8 september 2022, § 
143).  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 
arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   
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§ 149 Dnr 00352/2021  

Vindkraftspark Skarpen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ansökan avslås i enlighet med MB 16 kap 4 §.  

Sammanfattning av ärendet 

OX2 ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att uppföra och driva 
en vindkraftsanläggning. Projektområdet ligger i Ljusdals kommun, cirka 35 
km nordväst om Ljusdal i Gävleborgs län. Under 2019-2020 genomfördes 
samråd och olika utredningar gällande projektet. Utifrån detta har projektet 
anpassats, vilket bland annat innebär att antalet vindkraftverk minskats ner 
från 30 till 23 stycken. Totalhöjden är 280 meter och den beräknade 
medelårsproduktionen är 650-800 GWh. Området ligger delvis inom det 
område som i det tematiska tillägget gällande vindkraft, antaget 19 
november 2012, § 214 utpekas som lämpligt för vindkraft. 
 
Länsstyrelsen Dalarna har tidigare överlämnat handlingarna till Ljusdals 
kommun för att ge möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som 
behöver göras. Ansökan anses nu vara komplett av Länsstyrelsen Dalarna 
och Ljusdals kommun ska nu besluta om att tillstyrka eller inte tillstyrka 
ansökan i sin helhet.  
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslog 19 augusti 2022 att Ljusdals kommun 
inte tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
Motiveringen till att inte tillstyrka parken är det beslut som tagits i 
kommunfullmäktige (22 november 2021, § 132): ” Ljusdals kommun ska 
vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar innan 
frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad aktualiserats i kommunens 
översiktsplan.” 
 
Kommunstyrelsen föreslog 8 oktober 2022, § 143 att kommunfullmäktige 
ska besluta att tillstyrka ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   
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Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 100 att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för att de nyvalda politikerna i 
kommunfullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och fatta 
beslut.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 13 oktober 2022, § 180 att ge kommunchefen i 
uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, om att kommunerna måste 
hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion om bygdemedel, är 
tillämpligt i ärendet om vindkraft Skarpen.    
 
Kommunjuristen har på kommunchefens begäran utrett frågan och hon 
skriver i sin slutsats att det är hennes bedömning att OX2:s erbjudande om 
bygdemedel och övriga medel för investeringar inte är att anse som en muta 
och att därmed ett eventuellt beslut om kommunens tillstyrkande gällande 
vindkraftsetablering av OX2 inte är att beakta som fattat efter otillåten 
påverkan.              

Beslutsunderlag 

Kommunjuristens yttrande 20 oktober 2022 
Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 180 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 100 
Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 144 
Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 104 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 augusti 2022 
Begäran om tillstyrkansbesked 3 februari 2022 
Bilagor 
Skrivelser från föreningar 

Yrkanden 

Lars Molin (M) och Jonny Mill (LB): avslag till kommunstyrelsens förslag 
(8 september 2022, § 144). 
 
Lena Svahn (S): bifall till kommunstyrelsens förslag (8 september 2022, § 
144). 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 
arbetsutskottet avslår ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   
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§ 150 Dnr 00166/2020  

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för 
att få en aktör att bygga en fabrik för biodrivmedel 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.     

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för att få en aktör att 
bygga en fabrik för biodrivmedel har lämnats till kommunfullmäktige.  
 
Förslagsskrivaren skriver att "Människan står inför stora utmaningar att 
förhindra temperaturhöjning och ett försämrat klimat. En stor del av de 
växthusgaser som leder till den högre medeltemperaturen kommer från 
drivmedel baserade av petroleumråvaror. Genom att byta ut dessa drivmedel 
(diesel, bensin, flygfotogen m m) till motsvarande baserade på bioråvara från 
skogen kan nettot av växthusgaser (koldioxid) bli noll eller neutral. 
 
I Ljusdals kommun finns råvaran till dessa drivmedel men här finns ingen 
eller en mycket liten avsättning. Råvaran är dessutom för dyr att transportera 
så en fabrik som framställer biodrivmedel borde finnas i Ljusdal.  
 
Svebio har beviljats ny finansiering från Vinnova för att fortsätta arbetet med 
att ta fram kompletterande styrmedel för underlätta investeringar i ny svensk 
produktion av biodrivmedel. 
 
Syftet är att nå Sveriges klimatmål och klara transportbehoven till 2045, 
inklusive luft- och sjöfart. Idag är mycket biodrivmedel importerade. Målet 
är att öka svensk produktion och svara upp till behoven i transportsektorn så 
att alla fossila drivmedel kan fasas ut.”                                                                                                                            
 
Förslagsställaren vill därför att Ljusdals kommun skyndsamt "hänger på 
detta tåg" för att arbeta för att få en aktör att bygga en fabrik för biodriv-
medel. 
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Kommunfullmäktige beslutade 4 maj 2020, § 43 att skicka medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till kommunchefen för 
yttrande. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att nyligen har en motion bifallits 
gällande att starta upp ett arbete för att skapa biogas i Ljusdals kommun. Här 
finns redan initierade processer utifrån privata initiativ som kommunen 
stödjer. 
 
Medborgarförslaget har en något smalare ansats med att få en aktör att bygga 
en fabrik men samma andemening som den bifallna motionen och därmed 
föreslås att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunfull-
mäktige nyligen har bifallit en motion om att Ljusdals kommun ska verka för 
att en aktör bygger en fabrik för biodrivmedel. 
 
Förslagsställarens intentioner är det som kommunen redan arbetar med.  
Ett pågående arbete gällande anläggande av biodrivmedel finns i kommunen 
som drivs av ett företag. Kommunen är med och stödjer det arbetet. 
 
Utifrån det anses förslaget vara besvarat.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 10 oktober 2022 
Kommunchefens yttrande 7 juli 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 4 maj 2020, § 43 
Medborgarförslag 23 april 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 151 Dnr 00266/2020  

Medborgarförslag gällande busslinje med minibuss i 
Los samhälle 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.        

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande busslinje med minibuss i Los samhälle har 
lämnats till kommunfullmäktige.  
 
Förslagsställaren skriver att det skulle vara bra med en lokal busslinje som 
cirkulerar inom byn och dess utkanter, åtminstone sommartid. Resorna 
skulle vara gratis och driftskostnaderna bekostas av kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 88 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till kommunchefen för 
yttrande. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att hur vällovligt förslaget än må vara 
finner han att förslaget bör avslås. Kostnaden kommer vara betydande för 
kommunen och det kommer vara svårt att motivera varför detta ska finnas i 
Los och inte i andra delar av kommunen. 
 
Kommunchefen vill dock i samband med detta svar flagga för att i projekt 
”Attraktiva Ljusdal” och det vidare arbetet med att nå kommunfullmäktiges 
antagna mål kommer processer och möten genomföras i alla kommundelar 
för att undersöka vad som kan göras för att göra just den specifika 
kommundelen attraktivare.     
             
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 
vill ha en lokalbusslinje som ska cirkulera i Los och där resorna ska vara 
gratis för befolkningen och där kommunen ska stå för driften. 
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Det må vara ett vällovligt förslag men kostnaden för kommunen kommer att 
vara betydande.  
 
Därmed föreslås ett avslag på förslaget.    

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 7 oktober 2022 
Kommunchefens yttrande 28 juli 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 88 
Medborgarförslag 21 juli 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 152 Dnr 00013/2022  

Medborgarförslag gällande belysning på älvbron i 
Ljusdal 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.       

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om belysning på älvbron i Ljusdal har inlämnats till 
kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställaren skriver: 
 
”När man kommer in mot Ljusdal och ska åka över Älvbron så vore det väl 
en bra idé att fylla upp brobågarna med fina isblå ledlampor/slingor. Det har 
de på bron mellan Bollnäs och Kilafors och alla tycker det är så fint när man 
passerar bron och det är mörkt ute. Plus att de ligger ju bra skyddade av 
väder och vind inuti dessa valvade bågar.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 13 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till etableringssamordnaren 
för yttrande. 
 
Etableringssamordnaren skriver i sitt yttrande att i e-postkonversation med 
Trafikverket, som äger bron, har de framfört vissa synpunkter:  
 Belysningen måste finansieras av oss eller annan part, ej Trafikverket. 
 Ingen montering får ske på bron, den ska fästas på annat sätt än genom 

brons överbyggnad.  
 Det måste vara ett separat elabonnemang. 
 Tydligt avtal måste skrivas. 
 Det är viktigt med kompetenta personer i projektet för att undvika dålig 

belysning på bron som förtar intrycket.  
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Detta leder till slutsatsen att det inte är omöjligt att genomföra men måste 
finansieras från kommunalt håll i både drift och investering. 
 
Ett ordentligt projekteringsarbete måste genomföras för att se hur bron skulle 
kunna belysas på ett smakfullt vis, och samtidigt ett ekonomiskt försvarbart 
vis.              
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 
vill att brobågarna på Älvbron ska fyllas med fina isblå ledlampor/slingor. 
 
Trafikverket som äger bron och säger att belysningen ska finansieras av 
kommunen. Ingen montering får ske på bron, om det blir belysning ska den 
fästas på annat sätt.  
 
Bedömningen blir att Ljusdals kommun ska stå för både investering och 
driftkostnader. Därför blir förslaget att medborgarförslaget ska avslås.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 10 oktober 2022 
Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 30 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 13 
Medborgarförslag 18 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 153 Dnr 00083/2022  

Medborgarförslag med önskemål om basketplan på 
Östernäs 

Arbetsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles.       

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om basketplan på Östernäs har 
inkommit till kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställaren skriver att han och många av hans kompisar spelar basket 
och att de åker till Hudiksvall för att spela. De skulle tycka att det vore 
superkul om de kunde få en basketplan nere vid Östernäs där allting annat 
finns. Det skulle göra att de slipper ta bussen till Hudiksvall för att spela. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 mars 2022, § 42 att delegera 
medborgarförslaget för beslut till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 
samhällsservicenämnden. 
 
Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att Östernäsområdet är en fin 
mötesplats med bord och stolar, parkeringar, toaletter och flera möjligheter 
till aktiviteter mellan de inbjudande gräsytorna. Det finns exempelvis 
skateboard i betongparken, beachvolleybollplaner, en lekpark. ”Hälsans 
Stig” passerar också förbi, (Kyrksjön runt), som är det mest populära 
promenadstråket inne i Ljusdal och som dessutom utvecklats med 12 olika 
styrke-/rörlighetsträningsövningar som finns utplacerade med jämna 
mellanrum. Det finns också padelbanor som drivs i privat regi. 
 
Nämnden föreslår att medborgarförslaget ska bifalles såtillvida att 
samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att i 
framtiden tillskapa någon form av enklare anläggning för basketspel, i 
anslutning till övriga fritidsanläggningar på Östernäsområdet. 
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Förslagsställarna inbjuds av fritidsenheten att delta med synpunkter under 
utredningsprocessens gång. 
             
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 
skriver att han och många av hans kompisar spelar basket och att de åker till 
Hudiksvall för att spela. Han menar att det vore bra med en basketplan nere 
vid Östernäs där allting annat finns! 
 
Förslaget bifalles såtillvida att samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att 
utreda möjligheten att tillskapa en basketplan i någon form på Östernäs.   

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 11 oktober 2022 
Samhällsservicenämndens yttrande 27 september 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 42 
Medborgarförslag 10 mars 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 154 Dnr 00162/2022  

Medborgarförslag med önskemål om fler ställplatser för 
husbil vid Kyrksjön i Ljusdal 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.        

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om fler ställplatser för husbil vid 
Kyrksjön. 
 
Förslagsställaren vill att kommunen ställer iordning fler ställplatser bredvid 
de befintliga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2022, § 78 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till kommunens 
etableringssamordnare för yttrande. 
 
Etableringssamrodnaren skriver i sitt yttrande att kommunen idag har 
upplåtit mark vid Kyrksjön som möjliggör uppställning av två stycken 
husbilar.  
 
Det finns inte möjlighet för kommunen att i direkt närområde göra fler 
platser. Detta för att marken bredvid ägs av en privat aktör och åt andra sidan 
är det park. En annan fråga i detta sammanhang är också om kommunen ska 
göra iordning denna typ av ytor och ta betalt för detta då det i Ljusdal finns 
en camping som mycket väl kan bedriva denna typ av verksamhet. Då kan 
det upplevas som att kommunen konkurrerar mot en enskild näringsidkare.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunen har 
upplåtit mark vid Kyrksjön för uppställning av två husbilar. Det finns inte 
möjlighet att göra fler platser då marken bredvid är privatägd och på andra 
sidan är det parkområde. 
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Uppställningsplatser finns på etablerade campingplatser och därmed föreslås 
att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 7 oktober 2022 
Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 4 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2022, § 78 
Medborgarförslag 4 maj 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 155 Dnr 00173/2022  

Medborgarförslag med önskemål om förbeställd 
lördagsbuss mellan Ramsjö och Ljusdal 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunen vid dialogmöten 

med X-trafik uttrycker önskemålet om förbeställd busstrafik även på 
lördagar.         

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där förslags-
ställarna vill ha tillbaka möjligheten att åka förbeställd lördagsbuss till och 
från Ramsjö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2022, § 75 att skicka medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till kommunens 
etableringssamordnare för yttrande. 
 
Etableringssamordnaren skriver i sitt yttrande att det är X-trafik och i 
förlängningen Region Gävleborg som äger frågan om kollektivtrafiken.  
 
Det finns idag möjlighet att förbeställa buss mellan Ramsjö och Ljusdal 
under vardagar.  
 
Det har nyligen antagits ett regionalt trafikförsörjningsprogram. I 
programmet framgår att i de fallen där det inte är hållbart ur en miljö-, 
ekonomisk- eller annat skäl att trafikera med fullstora bussar så kan så kallad 
närtrafik, det vill säga möjlighet till förbeställning, vara en intressant lösning 
för att hantera kollektivtrafik.  
 
Ljusdals kommun skulle kunna uttrycka detta önskemål till X-trafik/regionen 
under dialogmöten, som sker löpande, gällande kollektivtrafiken. 
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det idag finns 
möjlighet att förbeställa buss mellan Ramsjö och Ljusdal under vardagar.  
 
Ljusdals kommun kommer att uttrycka och diskutera önskemålet med X-
trafik/regionen under de dialogmöten gällande kollektivtrafiken som sker 
löpande.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 7 oktober 2022 
Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 26 september 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2022, § 75 
Medborgarförslag 11 maj 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 156 Dnr 00208/2022  

Medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.        

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan har inkommit. 
 
Förslagsställaren skriver: 
”Jag skulle vilja att man ordnar en båtramp i Växnan, för om man vill lägga i 
båten och fiska i Växnan måste man sjösätta den i älven och åka båt till 
Växnan. Det skulle underlätta mycket om man kunde backa i båttrailern 
direkt i Växnan. Det är också grunt i Noreån så man går nästan på grund när 
man ska åka där.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 95 att skicka medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 
för yttrande. 
 
Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I sitt 
yttrande skriver nämnden att fritidsenheten och gata- och parkenheten på 
Ljusdals kommun har samrått angående medborgarförslaget och kommunen 
ser inget behov av att skapa en särskild anvisad plats för sjösättning av 
fritidsbåtar med tillhörande båtramp i Växnan. 
             
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 
vill att man ordnar en båtramp i Växnan för att underlätta när båten ska 
läggas i inför fiske. 
 
Fritidsenheten och gata- och parkenheten i Ljusdals kommun anser efter 
samråd, att de inte kan se ett behov av att skapa en särskild plats för 
sjösättning av fritidsbåtar med tillhörande ramp i Växnan.  
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Därmed föreslås att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 7 oktober 2022 
Samhällsservicenämndens protokoll 27 september 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2022, § 95 
Medborgarförslag 13 juni 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 157 Dnr 00312/2022  

Sammanträdesdagar 2023 

Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Sammanträdesdagarna 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott 

godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 

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

KsAu 25 22 22 26 17 7 23 20 18 15 13 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 oktober 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 
Bolagen 
Akt 
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§ 138 Dnr 00196/2022  


Sunt Arbetsliv - projekt för att sänka sjukfrånvaron 
bland kommunanställda 


Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Fortsatt kontinuerlig uppföljning ska ske i kommunstyrelsens 


personalutskott.     


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommuns politiker har beslutat att sjukfrånvaron ska sjunka till 7,3 
procent. För att få draghjälp i detta arbete har arbetsgivaren tillsammans med 
Central skyddskommitté ansökt om att ingå i Sunt Arbetsliv, ett utvecklings-
projekt som syftar till att sänka sjukfrånvaron på arbetsplatser.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att informationen läggs till 
handlingarna och att HR-chefen återkommer regelbundet till personalutskott 
för att fortsatt information om hur arbetet fortskrider. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 5 oktober 2022 
Protokoll AU Lokalt stöd 7 juni 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Akt      
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§ 139 Dnr 00009/2022  


Budget 2023 och ELP 2024-2025 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs. 
 
2. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona.  
 
3. Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande 


allmän prisutveckling.  
 
4. Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål 


och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget, 
investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under 
januari 2023 återrapportera till kommunstyrelsen.  


 
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel 


från kommunstyrelsens medel till förfogande samt kommunstyrelsens 
utvecklingsreserv. 


 
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av 


budgetramarna under förutsättning att berörda nämnder är överens och 
att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.  


 
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och 


borgensförbindelser som förfaller till betalning under året.  
 
8. Driftbudgetramen fastställs för kommunens revisorer för 2023 i enlighet 


med kommunfullmäktiges presidiums förslag. 
 
9. Omsorgsnämndens anhållan om utökad budgetram 2023 avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget som 
omfattar minst tre år samt fastställa skattesats med mera.  
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Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till Budget 2023 med 
Plan för 2024-2025 för Ljusdals kommun.  
 
Budgeten uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans och mål för 
god ekonomisk hushållning.  
 
Resultatmålet är 14-28 miljoner kronor under perioden motsvarande 1-2 
procent av skatteintäkter och statsbidrag och skattesatsen föreslås vara 
oförändrad (22:36).  
 
Förslaget utgår ifrån tidigare fastställda budgetdirektiv, inriktningsbeslut 
som har kompletterats med SKR:s senaste skatteprognos och tillkommande 
ramberäkningar till följd av budgettekniska justeringar.  
 
Eftersom det är valår togs ett inriktningsbeslut i juni. Budget 2023 med Plan 
2024-2025 fastställs slutligen av det nyvalda kommunfullmäktige i 
november. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 oktober 2022 
Budget 2023 och plan 2024-2025 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 140 Dnr 00272/2022  


Finanspolicy 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Finanspolicy för Ljusdals kommun antas  
 
2. Finanspolicyn ersätter nuvarande policy, senast reviderad av 


kommunfullmäktige 17 december 2007. 


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella 
medel som kommunen förfogar över i enlighet med kommunallagens 11 
kapitel om ekonomisk förvaltning: 
 
§ 2 Kommunerna och landstingen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt 
att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 
 
§ 3  Fullmäktige ska meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. 
 
§ 4  Fullmäktige ska utöver vad som följer av § 3  besluta om riktlinjer för 
förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser.  
 
Syfte 
Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom 
Ljusdals kommun ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditets-
förvaltning, skuldförvaltning och kapitalförvaltning. 
 
Mål och organisering beskrivs liksom hantering och begräsning av 
finansiella risker samt rapportering och uppföljning av finansverksamheten.  
 
Policyn ska vara vägledande för en lagenlig, transparent, säker, effektiv och 
ansvarsfull hantering av finansverksamheten utan spekulativa inslag.  
 
Mål 
De övergripande målsättningarna för finansverksamheten är att medverka till 
god ekonomisk hushållning och god medelsförvaltning genom att: 
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 tillgodose behov av kapital och säkerställa betalningsförmågan på kort 
och lång sikt.  


 genom en effektiv tillgångs- och skuldförvaltning optimera finansiella 
resultat inom givna riskbegränsningar.  


 verka för en effektiv kapitalanskaffning och kapitalanvändning genom 
att inom kommunkoncernen utnyttja stordriftsfördelar.  


 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll. 
 
Omfattning 
Denna policy gäller för Ljusdals kommun.  
De kommunala bolagen inom kommunkoncernen ska fastställa en 
finanspolicy som i tillämpliga delar baseras på denna policy enligt de 
ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive bolag. 
 
Översyn 
Nuvarande finanspolicy antogs 1993 med senaste revideringen gjord 2007.  
En ny finanspolicy har tagits fram i syfte att tydliggöra ansvar och riktlinjer 
och ge bättre vägledning för hur finansieringsverksamheten ska bedrivas.  
Utöver att dokumentet skrivits om i syfte att göra det tydligare och mer 
överskådligt har innehållet anpassat till dagens krav, förutsättningar och 
marknadsförhållanden.  
 
Förslag till ny finanspolicy är framtagen med utgångspunkt i mall 
tillhandhållen av Kommuninvest. Ekonomienheten har gjort justeringar 
utifrån kommunens specifika förutsättningar. 
 
Ändringar som gjorts är tillägg av ansvarsfulla lån (gröna lån och lån för 
social hållbarhet), ansvarsfulla placeringar (etiska riktlinjer) samt 
förtydliganden gällande riskhantering, pensionsmedel, rapportering och 
intern kontroll. 
 
Föreslagna ändringar skapar förutsättningar för att säkerställa en effektiv 
finansiell förvaltning med låga kostnader, god styrning och bättre kontroll av 
finansiella risker och anger tydligare ramar för förvaltningens 
handlingsutrymme vid verkställighet.  
 
Samråd  
Samråd har skett med de kommunala bolagen som ställer sig positiva till 
upprättat förslag.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 
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Finanspolicy 19 oktober 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 141 Dnr 00273/2022  


Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Total ram för Ljusdals kommuns lån för budgetåret 2023 fastställs till 


130 miljoner kronor. 
  
2. Total ram för borgen till de kommunala bolagen för budgetåret 2023 


fastställs till 1 393 miljoner kronor. 


Sammanfattning av ärendet 


Enligt Ljusdals kommuns Finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta 
beslut om ramar för kommunens lån och borgen för de kommunala bolagens 
lån under kommande budgetår.  
 
Låneram Ljusdals kommun 
I nedanstående tabell framgår nuvarande ram för kommunens lån 2022, 
förslag till nya låneramar 2023 och förändringar inom kommun samt vad de 
avser. 
 
Kommun 
mnkr  


Låneram 
2022 


Låneram 
2023 


Förändring Förändringen avser 


Kommun 130 130 0  


 
I dagsläget uppgår kommunens lån till 100 miljoner kronor. En amortering 
gjordes i början av 2022 med 30 miljoner kronor. Eftersom det eventuellt 
kan bli aktuellt med lånefinansiering till investering i Ämbarbo förskola 
kvarstår ramen för 2023 oförändrad. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 142 Dnr 00275/2022  


Regler för internkontroll 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
1. Regler för Intern Kontroll för Ljusdals kommun antas.  
 
2. Reglerna ersätter nuvarande Reglemente för Intern Kontroll med 


tillhörande Tillämpningsanvisningar, senast reviderad av 
kommunfullmäktige 26 oktober 2009. 


Sammanfattning av ärendet 


Ärendet avser uppdaterade regler för intern kontroll inom Ljusdals kommun 
(och dess helägda bolag) som ersätter reglemente för intern kontroll inom 
Ljusdals kommun som kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2009.  
 
Syftet med reglerna är att ange ansvarsfördelning för att säkerställa att 
kommunen som helhet och dess nämnder och bolagsstyrelser har en 
tillräcklig intern kontroll, enligt kommunallagen 6 kap, § 6 och 
aktiebolagslagen 8 kap § 4. 
 
Reglerna är en sammanställning och tydliggörande av regelverket för arbetet 
och ansvaret inom intern kontroll. Den interna kontrollen ska bidra till att 
säkerställa att kommunen genomför sina grunduppdrag och når de mål som 
kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser satt upp. Den interna 
kontrollen ska bidra till 
 
 att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv. 
 att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är 


tillförlitlig och rättvisande. 
 att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera. 
 
Kommunstyrelsen har ansvar för att regler för intern kontroll upprättas, 
efterlevs och revideras vid behov. Kommunfullmäktige antog reglemente för 
intern kontroll inom Ljusdals kommun och dess helägda bolag 26 oktober 
2009. 
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Översyn 
Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat behov av att revidera 
reglementet.  
 
Det primära syftet med att revidera reglementet för intern kontroll är att 
tydliggöra varför kommunen arbetar med en intern kontrollplan samt hur 
inblandade parter ska arbeta med detta. 
 
Den föreslagna revideringen av reglementet omfattar renodlade styrsignaler, 
moderniserat språk och anpassning till nuvarande styrning genom 
exempelvis kommunallagen från 2017.  
 
Tillägg har också gjorts avseende ansvaret för kommunens visselblåsar-
funktion samt systemverktyg för rapportering. 
 
Vidare har internkontrollprocessen kopplats till kommunens ordinarie 
planerings- (budget och verksamhetsplan) och uppföljningsprocesser 
(delårsrapport och årsredovisning). 
 
Samråd  
Samråd planeras ske med de fackliga organisationerna genom MBL-
information (utskick) och MBL-förhandling 26 oktober 2022. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 
Regler för internkontroll 19 oktober 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 143 Dnr 00309/2019  


Utredning av och eventuell försäljning av härbre på 
fastigheten Öje 10:26 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen avyttrar härbret på fastigheten Öje 10:26. 
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att, i enlighet med Ljusdalsbygdens 


museums yttrande, erbjuda härbret till närmaste granne för inflyttning på 
gården. I det fall de tackar nej till härbret erbjuds Järvsö Hembygds-
förening byggnaden för egen användning eller förmedling till lämplig 
mottagare. 


 
3. Om inget av ovanstående blir aktuellt så säljs härbret på anbud för 


bortforsling.        
 
4. Om inga anbud lämnas inom sex månader ska härbret rivas.   


Sammanfattning av ärendet 


Frågan om härbret på fastigheten Öje 10:26 har tidigare varit uppe och 
återremitterades då med ett önskemål om att få ett remissyttrande från 
Ljusdalsbygdens museum.  
 
Härbret är i behov av renovering och bör i sitt nuvarande skick inte vara kvar 
på allmän plats då risk finns att någon kan göra sig illa om de vistas vid 
byggnaden.  
 
Tidigare förslag var att antingen renovera eller sälja härbret men efter 
remissyttrande från Ljusdalsbygdens museum ändras förslaget till att i första 
hand erbjuda härbret gratis till närliggande gård alternativt Järvsö 
Hembygdsförening för omhändertagande av byggnaden.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 oktober 2022 
Bilder på härbret 8 oktober 2022 
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Utlåtande från Ljusdalsbygdens museum 6 oktober 2022 


Yrkanden 


Lena Svahn (-): om inga anbud lämnas inom sex månader ska härbret rivas.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag samt sitt eget tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller 
detta.  
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§ 144 Dnr 00149/2022  


Ansökan från Ljusdals IF om sponsring för 2022 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Ljusdals IF beviljas sponsring med 150 000 kronor för år 2022. 
 
2. Pengarna tas från kommunstyrelsens sponsringskonto.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals IF har ansökt om sponsring i enlighet med kommunens 
sponsringspolicy. Man har – i likhet med förra året – engagerat och arbetat 
med en stor mängd av kommunens barn och unga, spelar i högre serier än 
ifjol, har mer verksamhet än tidigare år, med samma exponering av Ljusdals 
kommun på arena och ungdomskläder som tidigare. Föreningen har också 
varit engagerad i arbetet med Delegationen mot Segregations undersökning 
av segregationen i Ljusdals kommun.   


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 
Ansökan med bilagor från Ljusdals IF 25 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Ljusdals IF 
Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten 
Akt 
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§ 145 Dnr 00251/2022  


Välfärdsstrategi 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Välfärdsstrategin antas som underlag för den samverkan Ljusdals 


kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd. 
 
2. Välfärdsstrategin ersätter därmed tidigare överenskommelser rörande 


länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd (de så kallade 
gemensamma utgångspunkterna). 


 
3. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige 


beslutar enligt ovan att beslutad strategi ska integreras i kommunens 
målarbete.  


Sammanfattning av ärendet 


År 2020 gav Nätverk Välfärd sin tjänstemannaorganisation Länsledning 
Välfärd i uppdrag att arbeta fram en välfärdsstrategi som ska ersätta de så 
kallade Gemensamma utgångspunkterna - som är de övergripande 
överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 
kommuner inom välfärdsområdet. I slutet av juni 2022 inkom det 
gemensamt framtagna tjänstemannaförslaget till välfärdsstrategi för 
behandling i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg Nätverk. 
 
Välfärdsstrategin är avsedd att stödja samverkan på länsnivå. Den är inte 
avsedd att ersätta lokala styrdokument.  
 
Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete 
inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska vara ett 
stöd för gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom välfärds-
området. Den ska också stödja Nätverk Välfärd i riktning mot att fastställa 
gemensamma mål inom prioriterade områden. 
 
Baserat på Välfärdsstrategin kommer Länsledning Välfärd ta fram årliga 
handlingsplaner för konkreta åtgärder i samverkansarbetet. 
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Nätverk Välfärd önskar att samtliga länets kommuner samt Region 
Gävleborg ska besluta om detta. 
 
Ljusdals kommun som utgör en del av Nätverk Välfärd har varit delaktig i 
arbetet med att arbeta fram strategin och det slutgiltiga förslaget har skickats 
till berörda nämnder för yttrande. Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden 
samt Arbetsmarknads-och socialnämnden föreslår att Ljusdals kommun ska 
anta välfärdsstrategin och förvaltningscheferna inom berörda förvaltningar 
anser att strategin med fördel kan integreras med kommunens pågående 
målarbete.       


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 oktober 2022 
Remissyttrande från omsorgsnämnden 29 september 2022 
Remissyttrande från utbildningsnämnden 29 september 2022 
Remissyttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2022 
Region Gävleborgs skrivelse 8 augusti 2022 
Välfärdsstrategi slutversion 8 augusti 2022 
Presentation Välfärdsstrategi Nätverk Välfärd 8 augusti 2022 
Presentation Välfärdsstrategi, förslag fortsatt process 8 augusti 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 146 Dnr 00065/2021  


Avsiktsförklaring avseende upphandling och införande 
av digitalt slutarkiv (e-arkiv) för långtidsbevarande i 
samverkan med andra kommuner 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun har för avsikt att ansluta sig till E-arkivcentrum i 


Dalarnas avtalssamverkan och deras modell kring samverkan gällande 
digitalt slutarkiv (e-arkiv) samt tillsammans genomföra en upphandling 
av e-arkivsystem under 2023.   


 
2. Kostnader för 2023 tas ur kommunstyrelseförvaltningens ram.        


Sammanfattning av ärendet 


Allmänna handlingar ska i enlighet med tryckfrihetsförordningen bevaras för 
all framtid förutsatt att det inte fattats beslutat om att informationen ska/får 
gallras. 
 
I dagens moderna förvaltning hanteras nästan all information digitalt vilket 
ställer krav på att informationen kan hanteras korrekt under hela dess 
livscykel, från att den skapas fram tills att den slutarkiveras eller gallras. 
Under hela livscykeln ska informationen vara sökbar, nåbar, tillförlitlig och 
säker.  
 
Information ska i första hand bevaras i den form den skapades i, det vill säga 
pappershandlingar ska bevaras på papper och digitala handlingar ska bevaras 
digitalt. En förutsättning för att Ljusdals kommun ska kunna ta hand om sin 
digitala information och bevara den på ett effektivt och korrekt sätt i enlighet 
med gällande regelverk är att det finns ett digitalt slutarkiv på plats samt en 
drift- och förvaltningsorganisation för detta. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 oktober 2022 
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Propositionsordning 


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


Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb om bidrag till 
Hittaut 2023 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. I och med att orienteringsklubben har ansökt om ett bidrag och att man 


inte uppfyller kraven för sponsring sänds ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 


Sammanfattning av ärendet 


För andra året i rad har Ljusdals Orienteringsklubb arrangerat Hittaut i 
Ljusdal. 160 checkpoints har funnits i Ljusdal, Färila och Järvsö. Totalt har 
944 personer deltagit och de har sammanlagt avverkat 53 472 kilometer. 
Första året 2021 deltog 665 personer som sammanlagt avverkade 28 000 
kilometer.  
 
Nu ansöker klubben om att arrangera Hittaut 2023. Då kommer även Los att 
omfattas. Här har det tidigare saknats orienteringskarta men en sådan har nu 
tagits fram. Kommunchefen finner att detta är ett utmärkt arrangemang för 
att få människor i alla åldrar att röra på sig.   
 
För år 2022 anslogs 75 000 kronor ur kommunstyrelsens konto till 
förfogande. Ett konto som normalt sett ska användas för tillfälliga stöd. 
Genom att nu för år 2023 anvisa 65 000 kronor ur kommunstyrelsens 
sponsringsbudget planerar vi för att detta är ett årligt återkommande 
arrangemang. Dock ska årlig uppföljning göras och årliga beslut alltid fattas.    
 
Kommunchefen föreslår 18 oktober 2022 att arbetsutskottet beslutar: 
 
1. 65 000 kronor anslås till Ljusdals Orienteringsklubb för genomförande 


av HittaUt under år 2023. 
 
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens sponsringsbudget. 
 
3. Ljusdals Orienteringsklubb anmodas att under hösten/vintern 2023 


skicka in uppföljande redovisning.    
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 18 oktober 2022 
Ansökan från Ljusdals Orienteringsklubb 1 september 2022 
Redovisning av Hittaut 2022, 13 oktober 2022 


Yrkanden 


Lars Molin (M): i och med att orienteringsklubben har ansökt om ett bidrag 
och att man inte uppfyller kraven för sponsring sänds ärendet vidare till 
kommunstyrelsen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 148 Dnr 00351/2021  


Vindkraftspark Grubban 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ansökan avslås i enlighet med MB 16 kap 4 §.   


Sammanfattning av ärendet 


OX2 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Västernorrland ansökt om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation 
för vindkraft, Grubban, Härjedalens och Ljusdals kommuner, Jämtland och 
Gävleborgs län. I ansökan med bilaga finns detaljerade uppgifter om 
förekomst av utrotningshotad djurart.  
 
Denna tillståndsansökan omfattar uppförande, drift och avveckling av en 
gruppstation för vindkraft med högst trettiosex (36) vindkraftverk. De 
närmaste byarna är Gåssjö, drygt en kilometer sydost om projektområdet 
samt Grubban cirka två kilometer väster om projektområdet. På fem till tio 
kilometers avstånd från projektområdet ligger byarna Fåssjö i väster, Vås i 
öster och Tevansjö i sydöst. Ytterhogdal, som är den närmaste tätorten, 
ligger cirka 20 kilometer väster om projektområdet. 
 
Projekt Grubban ligger cirka 6,5 kilometer från den uppförda vindparken 
Våsberget. På samma avstånd ligger även Skarpen, vars tillstånd också är 
under handläggning. Cirka 10 kilometer från projektområdet finns dels den 
tillståndsgivna parken Riberget, dels vindparken Källmyrberget, vars 
tillstånd för närvarande är under handläggning. På cirka 20 kilometers 
avstånd ligger vindparkerna Björnberget och Gubbaberget Söder som är 
under byggnation, samt de tillståndsgivna vindparkerna Kölvallen och 
Östavall. Cirka 30 kilometer bort finns den uppförda vindparken Storflötten, 
den tillståndsbeviljade vindparken Långåsen samt vindparken Storåsen, vars 
tillstånd är under handläggning. 
 
För Skarpen, Våsberget och Grubban har kumulativa konsekvenser avseende 
ljud och synbarhet utretts. För övriga vindkraftsanläggningar inom tre mil 
har en kumulativ påverkan avseende landskapsbilden utretts. 
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Området för den ansökta vindkraftsanläggningen är inte detaljplanelagt. Det 
aktuella projektområdet ligger varken inom område som utpekats som 
riksintresse för vindbruk eller inom kommunernas vindkraftsplaner. 
 
Länsstyrelsen har yttrat sig angående önskemål om kompletteringar i 
ärendet. Kompletteringsbehoven avser: 
1.  Redogörelse för skälen för önskad igångsättningstid. 
Miljökonsekvensbeskrivningen: 
2.  Beskrivning av säkerhetsrisker med tillhörande skyddsåtgärder. 
3.  Artskydd. 
3.1.  Information om ifall det i och kring ansökningsområdet finns specifika 
 miljöer där kungsörnar spenderar mer tid. 
3.2.  Inventering av flygvägar för storlom. 
3.3.  Information om vilka ställningstaganden bolaget gjort vid val av 
 skyddsavstånd för orre och tjäder. 
4.  Utvecklad beskrivning av ljudkänsliga punkter. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslog 16 augusti 2022 att Ljusdals kommun 
inte tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
Motiveringen till att inte tillstyrka parken är det beslut som tagits i 
kommunfullmäktige (22 november 2021, § 132): ” Ljusdals kommun ska 
vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar innan 
frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad aktualiserats i kommunens 
översiktsplan.” 
 
Kommunstyrelsen föreslog 8 oktober 2022, § 143 att kommunfullmäktige 
ska besluta att tillstyrka ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 99 att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för att de nyvalda politikerna i kommun-
fullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och fatta beslut.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 13 oktober 2022, § 179 att ge kommunchefen i 
uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, om att kommunerna måste 
hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion om bygdemedel, är 
tillämpligt i ärendet om vindkraft Grubban.    
 
Kommunjuristen har på kommunchefens begäran utrett frågan och hon 
skriver i sin slutsats att det är hennes bedömning att OX2:s erbjudande om 
bygdemedel och övriga medel för investeringar inte är att anse som en muta 
och att därmed ett eventuellt beslut om kommunens tillstyrkande gällande 
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vindkraftsetablering av OX2 inte är att beakta som fattat efter otillåten 
påverkan.                        


Beslutsunderlag 


Kommunjuristens yttrande 20 oktober 2022 
Kommunstyrelsen protokollet 13 oktober 2022, § 179 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 99 
Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 143 
Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 103 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 augusti 2022 
Begäran om tillstyrkansbesked 18 april 2022 
Bilagor 
Skrivelser från föreningar 


Yrkanden 


Lars Molin (M) och Jonny Mill (LB): avslag till kommunstyrelsens förslag 
(8 september 2022, § 143). 
 
Lena Svahn (S): bifall till kommunstyrelsens förslag (8 september 2022, § 
143).  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 
arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   
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§ 149 Dnr 00352/2021  


Vindkraftspark Skarpen 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ansökan avslås i enlighet med MB 16 kap 4 §.  


Sammanfattning av ärendet 


OX2 ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att uppföra och driva 
en vindkraftsanläggning. Projektområdet ligger i Ljusdals kommun, cirka 35 
km nordväst om Ljusdal i Gävleborgs län. Under 2019-2020 genomfördes 
samråd och olika utredningar gällande projektet. Utifrån detta har projektet 
anpassats, vilket bland annat innebär att antalet vindkraftverk minskats ner 
från 30 till 23 stycken. Totalhöjden är 280 meter och den beräknade 
medelårsproduktionen är 650-800 GWh. Området ligger delvis inom det 
område som i det tematiska tillägget gällande vindkraft, antaget 19 
november 2012, § 214 utpekas som lämpligt för vindkraft. 
 
Länsstyrelsen Dalarna har tidigare överlämnat handlingarna till Ljusdals 
kommun för att ge möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som 
behöver göras. Ansökan anses nu vara komplett av Länsstyrelsen Dalarna 
och Ljusdals kommun ska nu besluta om att tillstyrka eller inte tillstyrka 
ansökan i sin helhet.  
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslog 19 augusti 2022 att Ljusdals kommun 
inte tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
Motiveringen till att inte tillstyrka parken är det beslut som tagits i 
kommunfullmäktige (22 november 2021, § 132): ” Ljusdals kommun ska 
vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar innan 
frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad aktualiserats i kommunens 
översiktsplan.” 
 
Kommunstyrelsen föreslog 8 oktober 2022, § 143 att kommunfullmäktige 
ska besluta att tillstyrka ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   
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Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2022, § 100 att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för att de nyvalda politikerna i 
kommunfullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och fatta 
beslut.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 13 oktober 2022, § 180 att ge kommunchefen i 
uppdrag att utreda om Energimyndighetens syn, om att kommunerna måste 
hålla isär tillstyrkan om vindkraft och diskussion om bygdemedel, är 
tillämpligt i ärendet om vindkraft Skarpen.    
 
Kommunjuristen har på kommunchefens begäran utrett frågan och hon 
skriver i sin slutsats att det är hennes bedömning att OX2:s erbjudande om 
bygdemedel och övriga medel för investeringar inte är att anse som en muta 
och att därmed ett eventuellt beslut om kommunens tillstyrkande gällande 
vindkraftsetablering av OX2 inte är att beakta som fattat efter otillåten 
påverkan.              


Beslutsunderlag 


Kommunjuristens yttrande 20 oktober 2022 
Kommunstyrelsens protokoll 13 oktober 2022, § 180 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 100 
Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 144 
Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 104 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 augusti 2022 
Begäran om tillstyrkansbesked 3 februari 2022 
Bilagor 
Skrivelser från föreningar 


Yrkanden 


Lars Molin (M) och Jonny Mill (LB): avslag till kommunstyrelsens förslag 
(8 september 2022, § 144). 
 
Lena Svahn (S): bifall till kommunstyrelsens förslag (8 september 2022, § 
144). 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 
arbetsutskottet avslår ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.   
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§ 150 Dnr 00166/2020  


Medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för 
att få en aktör att bygga en fabrik för biodrivmedel 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.     


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för att få en aktör att 
bygga en fabrik för biodrivmedel har lämnats till kommunfullmäktige.  
 
Förslagsskrivaren skriver att "Människan står inför stora utmaningar att 
förhindra temperaturhöjning och ett försämrat klimat. En stor del av de 
växthusgaser som leder till den högre medeltemperaturen kommer från 
drivmedel baserade av petroleumråvaror. Genom att byta ut dessa drivmedel 
(diesel, bensin, flygfotogen m m) till motsvarande baserade på bioråvara från 
skogen kan nettot av växthusgaser (koldioxid) bli noll eller neutral. 
 
I Ljusdals kommun finns råvaran till dessa drivmedel men här finns ingen 
eller en mycket liten avsättning. Råvaran är dessutom för dyr att transportera 
så en fabrik som framställer biodrivmedel borde finnas i Ljusdal.  
 
Svebio har beviljats ny finansiering från Vinnova för att fortsätta arbetet med 
att ta fram kompletterande styrmedel för underlätta investeringar i ny svensk 
produktion av biodrivmedel. 
 
Syftet är att nå Sveriges klimatmål och klara transportbehoven till 2045, 
inklusive luft- och sjöfart. Idag är mycket biodrivmedel importerade. Målet 
är att öka svensk produktion och svara upp till behoven i transportsektorn så 
att alla fossila drivmedel kan fasas ut.”                                                                                                                            
 
Förslagsställaren vill därför att Ljusdals kommun skyndsamt "hänger på 
detta tåg" för att arbeta för att få en aktör att bygga en fabrik för biodriv-
medel. 
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Kommunfullmäktige beslutade 4 maj 2020, § 43 att skicka medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till kommunchefen för 
yttrande. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att nyligen har en motion bifallits 
gällande att starta upp ett arbete för att skapa biogas i Ljusdals kommun. Här 
finns redan initierade processer utifrån privata initiativ som kommunen 
stödjer. 
 
Medborgarförslaget har en något smalare ansats med att få en aktör att bygga 
en fabrik men samma andemening som den bifallna motionen och därmed 
föreslås att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunfull-
mäktige nyligen har bifallit en motion om att Ljusdals kommun ska verka för 
att en aktör bygger en fabrik för biodrivmedel. 
 
Förslagsställarens intentioner är det som kommunen redan arbetar med.  
Ett pågående arbete gällande anläggande av biodrivmedel finns i kommunen 
som drivs av ett företag. Kommunen är med och stödjer det arbetet. 
 
Utifrån det anses förslaget vara besvarat.  


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 10 oktober 2022 
Kommunchefens yttrande 7 juli 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 4 maj 2020, § 43 
Medborgarförslag 23 april 2020 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 151 Dnr 00266/2020  


Medborgarförslag gällande busslinje med minibuss i 
Los samhälle 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.        


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande busslinje med minibuss i Los samhälle har 
lämnats till kommunfullmäktige.  
 
Förslagsställaren skriver att det skulle vara bra med en lokal busslinje som 
cirkulerar inom byn och dess utkanter, åtminstone sommartid. Resorna 
skulle vara gratis och driftskostnaderna bekostas av kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 88 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till kommunchefen för 
yttrande. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att hur vällovligt förslaget än må vara 
finner han att förslaget bör avslås. Kostnaden kommer vara betydande för 
kommunen och det kommer vara svårt att motivera varför detta ska finnas i 
Los och inte i andra delar av kommunen. 
 
Kommunchefen vill dock i samband med detta svar flagga för att i projekt 
”Attraktiva Ljusdal” och det vidare arbetet med att nå kommunfullmäktiges 
antagna mål kommer processer och möten genomföras i alla kommundelar 
för att undersöka vad som kan göras för att göra just den specifika 
kommundelen attraktivare.     
             
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 
vill ha en lokalbusslinje som ska cirkulera i Los och där resorna ska vara 
gratis för befolkningen och där kommunen ska stå för driften. 
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Det må vara ett vällovligt förslag men kostnaden för kommunen kommer att 
vara betydande.  
 
Därmed föreslås ett avslag på förslaget.    


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 7 oktober 2022 
Kommunchefens yttrande 28 juli 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 88 
Medborgarförslag 21 juli 2020 


Propositionsordning 


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







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 
Sida 
32(42) 


Datum 


2022-10-26 
 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 152 Dnr 00013/2022  


Medborgarförslag gällande belysning på älvbron i 
Ljusdal 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.       


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om belysning på älvbron i Ljusdal har inlämnats till 
kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställaren skriver: 
 
”När man kommer in mot Ljusdal och ska åka över Älvbron så vore det väl 
en bra idé att fylla upp brobågarna med fina isblå ledlampor/slingor. Det har 
de på bron mellan Bollnäs och Kilafors och alla tycker det är så fint när man 
passerar bron och det är mörkt ute. Plus att de ligger ju bra skyddade av 
väder och vind inuti dessa valvade bågar.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 13 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till etableringssamordnaren 
för yttrande. 
 
Etableringssamordnaren skriver i sitt yttrande att i e-postkonversation med 
Trafikverket, som äger bron, har de framfört vissa synpunkter:  
 Belysningen måste finansieras av oss eller annan part, ej Trafikverket. 
 Ingen montering får ske på bron, den ska fästas på annat sätt än genom 


brons överbyggnad.  
 Det måste vara ett separat elabonnemang. 
 Tydligt avtal måste skrivas. 
 Det är viktigt med kompetenta personer i projektet för att undvika dålig 


belysning på bron som förtar intrycket.  
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Detta leder till slutsatsen att det inte är omöjligt att genomföra men måste 
finansieras från kommunalt håll i både drift och investering. 
 
Ett ordentligt projekteringsarbete måste genomföras för att se hur bron skulle 
kunna belysas på ett smakfullt vis, och samtidigt ett ekonomiskt försvarbart 
vis.              
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 
vill att brobågarna på Älvbron ska fyllas med fina isblå ledlampor/slingor. 
 
Trafikverket som äger bron och säger att belysningen ska finansieras av 
kommunen. Ingen montering får ske på bron, om det blir belysning ska den 
fästas på annat sätt.  
 
Bedömningen blir att Ljusdals kommun ska stå för både investering och 
driftkostnader. Därför blir förslaget att medborgarförslaget ska avslås.  


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 10 oktober 2022 
Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 30 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 13 
Medborgarförslag 18 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 153 Dnr 00083/2022  


Medborgarförslag med önskemål om basketplan på 
Östernäs 


Arbetsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles.       


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om basketplan på Östernäs har 
inkommit till kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställaren skriver att han och många av hans kompisar spelar basket 
och att de åker till Hudiksvall för att spela. De skulle tycka att det vore 
superkul om de kunde få en basketplan nere vid Östernäs där allting annat 
finns. Det skulle göra att de slipper ta bussen till Hudiksvall för att spela. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 mars 2022, § 42 att delegera 
medborgarförslaget för beslut till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 
samhällsservicenämnden. 
 
Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att Östernäsområdet är en fin 
mötesplats med bord och stolar, parkeringar, toaletter och flera möjligheter 
till aktiviteter mellan de inbjudande gräsytorna. Det finns exempelvis 
skateboard i betongparken, beachvolleybollplaner, en lekpark. ”Hälsans 
Stig” passerar också förbi, (Kyrksjön runt), som är det mest populära 
promenadstråket inne i Ljusdal och som dessutom utvecklats med 12 olika 
styrke-/rörlighetsträningsövningar som finns utplacerade med jämna 
mellanrum. Det finns också padelbanor som drivs i privat regi. 
 
Nämnden föreslår att medborgarförslaget ska bifalles såtillvida att 
samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att i 
framtiden tillskapa någon form av enklare anläggning för basketspel, i 
anslutning till övriga fritidsanläggningar på Östernäsområdet. 
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Förslagsställarna inbjuds av fritidsenheten att delta med synpunkter under 
utredningsprocessens gång. 
             
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 
skriver att han och många av hans kompisar spelar basket och att de åker till 
Hudiksvall för att spela. Han menar att det vore bra med en basketplan nere 
vid Östernäs där allting annat finns! 
 
Förslaget bifalles såtillvida att samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att 
utreda möjligheten att tillskapa en basketplan i någon form på Östernäs.   


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 11 oktober 2022 
Samhällsservicenämndens yttrande 27 september 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 42 
Medborgarförslag 10 mars 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 154 Dnr 00162/2022  


Medborgarförslag med önskemål om fler ställplatser för 
husbil vid Kyrksjön i Ljusdal 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.        


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om fler ställplatser för husbil vid 
Kyrksjön. 
 
Förslagsställaren vill att kommunen ställer iordning fler ställplatser bredvid 
de befintliga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2022, § 78 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till kommunens 
etableringssamordnare för yttrande. 
 
Etableringssamrodnaren skriver i sitt yttrande att kommunen idag har 
upplåtit mark vid Kyrksjön som möjliggör uppställning av två stycken 
husbilar.  
 
Det finns inte möjlighet för kommunen att i direkt närområde göra fler 
platser. Detta för att marken bredvid ägs av en privat aktör och åt andra sidan 
är det park. En annan fråga i detta sammanhang är också om kommunen ska 
göra iordning denna typ av ytor och ta betalt för detta då det i Ljusdal finns 
en camping som mycket väl kan bedriva denna typ av verksamhet. Då kan 
det upplevas som att kommunen konkurrerar mot en enskild näringsidkare.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunen har 
upplåtit mark vid Kyrksjön för uppställning av två husbilar. Det finns inte 
möjlighet att göra fler platser då marken bredvid är privatägd och på andra 
sidan är det parkområde. 
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Uppställningsplatser finns på etablerade campingplatser och därmed föreslås 
att medborgarförslaget avslås.  


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 7 oktober 2022 
Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 4 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2022, § 78 
Medborgarförslag 4 maj 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 155 Dnr 00173/2022  


Medborgarförslag med önskemål om förbeställd 
lördagsbuss mellan Ramsjö och Ljusdal 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunen vid dialogmöten 


med X-trafik uttrycker önskemålet om förbeställd busstrafik även på 
lördagar.         


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där förslags-
ställarna vill ha tillbaka möjligheten att åka förbeställd lördagsbuss till och 
från Ramsjö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2022, § 75 att skicka medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till kommunens 
etableringssamordnare för yttrande. 
 
Etableringssamordnaren skriver i sitt yttrande att det är X-trafik och i 
förlängningen Region Gävleborg som äger frågan om kollektivtrafiken.  
 
Det finns idag möjlighet att förbeställa buss mellan Ramsjö och Ljusdal 
under vardagar.  
 
Det har nyligen antagits ett regionalt trafikförsörjningsprogram. I 
programmet framgår att i de fallen där det inte är hållbart ur en miljö-, 
ekonomisk- eller annat skäl att trafikera med fullstora bussar så kan så kallad 
närtrafik, det vill säga möjlighet till förbeställning, vara en intressant lösning 
för att hantera kollektivtrafik.  
 
Ljusdals kommun skulle kunna uttrycka detta önskemål till X-trafik/regionen 
under dialogmöten, som sker löpande, gällande kollektivtrafiken. 
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det idag finns 
möjlighet att förbeställa buss mellan Ramsjö och Ljusdal under vardagar.  
 
Ljusdals kommun kommer att uttrycka och diskutera önskemålet med X-
trafik/regionen under de dialogmöten gällande kollektivtrafiken som sker 
löpande.  


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 7 oktober 2022 
Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 26 september 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2022, § 75 
Medborgarförslag 11 maj 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 156 Dnr 00208/2022  


Medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.        


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan har inkommit. 
 
Förslagsställaren skriver: 
”Jag skulle vilja att man ordnar en båtramp i Växnan, för om man vill lägga i 
båten och fiska i Växnan måste man sjösätta den i älven och åka båt till 
Växnan. Det skulle underlätta mycket om man kunde backa i båttrailern 
direkt i Växnan. Det är också grunt i Noreån så man går nästan på grund när 
man ska åka där.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 95 att skicka medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 
för yttrande. 
 
Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I sitt 
yttrande skriver nämnden att fritidsenheten och gata- och parkenheten på 
Ljusdals kommun har samrått angående medborgarförslaget och kommunen 
ser inget behov av att skapa en särskild anvisad plats för sjösättning av 
fritidsbåtar med tillhörande båtramp i Växnan. 
             
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 
vill att man ordnar en båtramp i Växnan för att underlätta när båten ska 
läggas i inför fiske. 
 
Fritidsenheten och gata- och parkenheten i Ljusdals kommun anser efter 
samråd, att de inte kan se ett behov av att skapa en särskild plats för 
sjösättning av fritidsbåtar med tillhörande ramp i Växnan.  
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Därmed föreslås att medborgarförslaget avslås.  


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 7 oktober 2022 
Samhällsservicenämndens protokoll 27 september 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2022, § 95 
Medborgarförslag 13 juni 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 157 Dnr 00312/2022  


Sammanträdesdagar 2023 


Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Sammanträdesdagarna 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott 


godkänns.        


Sammanfattning av ärendet 


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


KsAu 25 22 22 26 17 7 23 20 18 15 13 


 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 oktober 2022 


Propositionsordning 


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





