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§ 197 Dnr 00006/2021  

Initiativärenden 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Ärendena får inte väckas.  

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson (LB) väcker två initiativärenden i kommunstyrelsen: 

 

 begäran om analys av orsaker till avvikelser i förhållande till 

referenskostnad inom arbetsmarknads- och socialnämnden samt 

omsorgsnämnden. 

 om vad som ingår i ett nämndordförandeuppdrag m m 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Irene Jonsson (S) och Stina Michelson (S): Ärendena får 

inte framställas. 

 

Harald Noréus (L): Ärendena får framställas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat att ärendena inte får framställas.  

Reservationer 

Bodil Eriksson (LB) och Harald Noréus (L) reserverar sig mot besluten.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 198 Dnr 00004/2021  

Månadsuppföljning oktober månad  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Månadsuppföljningen per oktober 2021 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt månads-

uppföljning per oktober innehållande budgetuppföljning per oktober med 

helårsprognos 2021 för Ljusdals kommun.  

 

Det bokförda resultatet för kommunen per oktober är 83,6 miljoner kronor.  

 

Budgetuppföljningen per oktober visar en prognos för helåret 2021 på 47,4 

miljoner kronor. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det 

prognostiserade resultatet uppfyller kommunallagens krav på budget i balans 

och god ekonomisk hushållning.  

 

Nedan redovisas en sammanfattning av budgetuppföljning januari-oktober 

med helårsprognos 2021. För mer information hänvisas till upprättad 

Presentation månadsuppföljning oktober 2021 (separat bilaga). 

 

Budgetuppföljning januari-oktober  

                          

Det bokförda resultatet för kommunen per 31 oktober är 83,6 miljoner 

kronor. Resultatet beror delvis på naturliga variationer i periodisering av 

kostnader och intäkter. Resultatet är avsevärt bättre än bokfört resultat 

motsvarande period föregående år. Då var resultatet 33,2 miljoner kronor.  

 

Helårsprognos 2021  

                        

Budgetuppföljningen per 31 oktober visar en prognos för helåret 2021 på 

47,4 miljoner kronor. Budget för året är 24,6 miljoner kronor vilket innebär 

en positiv budgetavvikelse på totalt 23,8 miljoner kronor. 

 

Nämndernas sammantagna prognos är negativ och uppgår till -12,9 miljoner 

kronor jämfört med budget. Med anledning av tidigare prognostiserade 

underskott redovisade nämnderna i oktober till Kommunstyrelsen vidtagna 
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och planerade åtgärder för att hantera de negativa budgetavvikelserna. I 

samband med behandling av delårsrapport per augusti fick nämnderna i 

oktober uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för att säkerställa att 

obalanser ej överförs till 2022. 

 

Centrala poster och finansiering visar sammantaget en positiv prognos med 

36,6 miljoner kronor och beror främst på positiva slutregleringar av 2020 

och 2021 års skatteintäkter samt ett positivt finansnetto. 

 

Bedömning 

 

Det prognostiserade årsresultatet, 47,4 miljoner kronor, för Ljusdals 

kommun baserat på budgetuppföljning av utfall per oktober är betydligt 

bättre än årsbudget, 24,6 miljoner kronor. 

  

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 

uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 

hushållning.  

 

Den positiva budgetavvikelsen beror dock i hög utsträckning på poster av 

engångskaraktär (prognos slutavräkning skatteintäkter 2020 och prognos 

preliminär slutavräkning 2021).  

 

För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi är det därför nödvändigt att 

arbeta aktivt med åtgärder för att eliminera nämndernas budgetunderskott.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 17 november 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

månadsuppföljningen per oktober månad godkänns. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 199 Dnr 00335/2021  

Ekonomistyrningsregler 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antas. 

 

2. Reglerna gäller från och med 1 januari 2022. 

 

3. Plan för budget och budgetuppföljning samt regelverk angående 

 nämndernas egna kapital upphävs vid samma tidpunkt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1.  Kommunstyrelsen ska i februari månad få en återkoppling gällande 

 implementeringen ute i verksamheterna.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande ekonomistyrningsregler för kommunen antogs av kommun-

fullmäktige 2014.  

 

Mot bakgrund av många års bristande budgetföljsamhet har det med tiden 

uppstått behov av en översyn av ekonomiregler och ekonomiprocesser. Även 

revisionen har uttryckt kritik av kommunens ekonomistyrning utifrån 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

 

Översynen har resulterat i förslag om uppdatering, förtydligande och 

utveckling av reglerna i syfte att förenkla, effektivisera och stärka upp 

processerna kring styrning och uppföljning av ekonomi. 

 

Förslaget till nya ekonomistyrningsregler innehåller 17 större förändringar 

jämfört med nuvarande ekonomistyrningsregler. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att föreliggande förslag till nya 

ekonomistyrningsregler ökar förutsättningarna för att skapa effektivitet i 

kommunens ekonomiska planering och uppföljning samt i det samlade 

resursutnyttjandet.  
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att nya ekonomistyrningsregler antas, 

att de börjar gälla från och med 1 januari 2022 samt att nuvarande 

ekonomistyrningsregler upphävs vid samma tidpunkt.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 128 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 november 2021 

Förslag till nya ekonomistyrningsregler 1 november 2021 

Nuvarande regler: Plan för budget och uppföljning 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Stina Michelson (S), Lars Molin (M), Lena Svahn (-), 

Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (LB), Irene 

Jonsson (S) och Lars G Eriksson (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Lena Svahn (-) och Solange Nordh (C): Kommunstyrelsen ska i februari 

månad få en återkoppling gällande implementeringen ute i verksamheterna.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 

förslag inklusive Lena Svahns m fl tilläggsyrkande. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 200 Dnr 00361/2021  

Avskrivning av fordran Ljusdals bandyklubb 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Fordran på hyror för Ljusdals Bandyklubb per 31 december 2021 med 

 465 000 kronor avskrivs. 

 

2. Kostnaden finansieras genom ianspråktagande av rörelsekapital och 

 anslås som en tilläggsbudget hos samhällsservicenämnden där kostnaden 

 bokförs.  

 

3. Ljusdals kommuns sponsring av Ljusdals Bandyklubbs verksamhet 

 framgent villkoras med att verksamheten ska ha en sund ekonomi, 

 uppfylla kommunens sponsringspolicy samt att planhyran betalas enligt 

 avtal.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals Bandyklubb har inkommit med en anhållan om efterställning av 

föreningens beräknade hyresskuld per 31 december 2021 med 465 000 

kronor. 

 

Orsaken till den föreslagna åtgärden är dels en längre tids diskussioner med 

kommunen om nedsättning av hyran och dels att den nya styrelsen inte till 

fullo lyckats sanera ekonomin i föreningen. 

 

Detta har medfört ett akut läge där föreningen riskerar att inte uppfylla 

villkoren för elitserielicens efter årsskiftet.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 129 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 

Skrivelse från Ljusdals bandyklubb 28 oktober 2021 
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Yrkanden 

Sören Görgård (C), Lars Molin (M) och Lars G Eriksson (SD): Bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Lars G Eriksson (SD): LBK beviljas hyresfrihet under kommande två år 

beträffande planhyran på Idrottsparken.  

 

Irene Jonsson (S), Stina Michelson (S) och Sören Görgård (C): Avslag på 

Lars G Erikssons tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Sören 

Görgårds m fl yrkande om att bifalla arbetsutskottets förslag. Ordföranden 

finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 

tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att bifalla tilläggsyrkandet, Nej-röst för att bifalla 

tilläggsyrkandet.  

Omröstningsresultat 

Med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå 

tilläggsyrkandet.  

 

Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S),  

Lena Svahn (-), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M) och 

Yvonne Oscarsson (V) röstar Ja. 

 

Harald Noréus (L), Lars G Eriksson (SD) och Kurt Ljung (SD) röstar Nej.  
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Protokollsanteckning 

László Gönczi (MP) vill ha följande noterat till protokollet: 

 

Jag vill notera att mot bakgrund av det orimligt strama förhållningssätt 

gällande utökade ramar till arbetsmarknads- och socialnämnden och 

omsorgsnämnden som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har visat 

anser jag att detta förslag bör avslås. 

 

Reservationer 

 

Lars G Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 201 Dnr 00237/2021  

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

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Fordran på kvarvarande förskott driftsanslag per 31 december 2021 med 

 800 000 kronor avskrivs. 

 

2. Ett investeringsbidrag med 800 000 kronor beviljas. 

 

3. Kostnaden 1 600 000 kronor finansieras genom ianspråktagande av 

 rörelsekapital och anslås som tilläggsbudget hos samhällsservicenämnden 

 där kostnaden bokförs. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Samarbetsavtalet godkänns med ändring i § 3: ”Presentera stiftelsens 

 verksamhet/ekonomi årligen i kommunstyrelsen samt löpande föra dialog 

 med berörda parter”. 

 

2. Kommunen uppdrar åt Ljusdalsbygdens museum att under år 2022 arbeta 

 fram en plan för arkivutrymme på Ljusdalsbygdens museum för Ljusdals 

 kommun att nyttja. 

 

3. Kommunen uppdrar åt Ljusdalsbygdens museum att under år 2022 hitta 

 samverkansformer för att erbjuda utbildningsförvaltningen ett 

 pedagogiskt material som följer skolans samt förskolans läroplaner.  

Sammanfattning av ärendet 

Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse har inkommit med en ansökan om ett 

investeringslån (alternativt borgen för ett lån) på 2 miljoner kronor från 

Ljusdals kommun, för att trygga befintlig och framtida verksamhet vid 

Ljusdalsbygdens museum. 
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Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att lån eller borgen inte är förenligt 

med god ekonomisk hushållning.  

 

Istället föreslås engångslösning i två delar; avskrivning av befintlig kvar-

varande fordran per 31 december 2021 på förskotterat verksamhetsanslag 

800 000 kronor samt ett engångs investeringsbidrag på 800 000 kronor.  

 

Arbetsutskottet beslutade 15 september 2021, § 104 att ge kommunchefen i 

uppdrag att föreslå ett nytt samverkansavtal, vari formerna för samverkan 

mellan Ljusdals kommun och Ljusdalsbygdens museum förtydligas och att 

avtalet ska vara klart för att kunna beslutas på kommunfullmäktige 13 

december 2021.       

 

Kommunchefen föreslår enligt uppdrag från kommunstyrelsen härmed 

samarbetsavtal mellan Ljusdals kommun och Ljusdalsbygdens museum. 

 

I förslaget finns också två uppdrag till Ljusdalsbygdens museum att 

genomföra under år 2022. Gällande arkivutrymme har kommunen idag ont 

om sådant utrymme. Ljusdalsbygdens museum har i sina lokaler inordnat 

sådana utrymmen. 

 

Vidare har dialog förts med utbildningsförvaltningen om att pedagogiskt 

material som följer läroplanerna vore till gagn för skolan och eleverna 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 130 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 oktober 2021 

Samarbetsavtal 27 oktober 2021 

Arbetsutskottets protokoll 15 september 2021, § 104 

Ansökan från ljusdalsbygdens museum 8 september 2021 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Lena Svahn (-), Lars Molin (M)och Irene Jonsson (S): 

Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 202 Dnr 00334/2021  

Uppdaterat arrendeavtal vindkraftpark Kölvallen 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Uppdaterat arrendeavtal för Vindkraftpark Kölvallen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Det ursprungliga arrendeavtalet med kommunen tecknades 2015 och 

tilläggsavtal tecknades 2016 samt 2017.  

 

Tidsutdräkten har blivit mycket lång sedan arrendeavtalet och tidigare 

tilläggsavtal tecknades. Vidare har praxis och principer för utformning samt 

beräkning av arrendeersättning förändrats över tiden.  

 

Med anledning av detta finns behov av att göra ytterligare ett tilläggsavtal till 

arrendeavtalet. För att undvika missförstånd gällande hänvisningar i 

tilläggsavtalen föreslås i stället ett uppdaterat arrendeavtal där de tidigare 

tilläggsavtalen införs. 

 

Uppdateringen avser en komplettering av tidigare tecknat arrendeavtal 

huvudsakligen avseende principerna för utformning och beräkning av 

arrendeersättningen i enlighet med rådande praxis.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 126 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 

Uppdaterat arrendeavtal Karsvall 1:1, 28 oktober 2021 

Bilaga A 28 oktober 2021 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S) och Lena Svahn (-): Bifall till förslaget.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 203 Dnr 00336/2021  

Inköpspolicy 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Inköpspolicy för Ljusdals kommun antas. 

 

2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för inköp och 

 upphandling.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har tidigare efterlyst en inköpspolicy för Ljusdals kommun.  

 

Inom ramen för Inköpssamverkan Mitt har en gemensam upphandlingspolicy 

tagits fram som ska fastställas i respektive kommun. Upphandlingsprocessen 

är en del av inköpsprocessen.  

 

Mot bakgrund av detta har ett förslag till inköpspolicy upprättats som 

omfattar innehållet i den gemensamma upphandlingspolicyn inom ramen för 

Inköpssamverkan Mitt. 

 

I inköpspolicyn har även hänsyn tagits till önskemål om att beakta några 

områden som berör inköps- och upphandlingsprocessen: lokala 

upphandlingar, kretsloppsplanen samt jämställda upphandlingar. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår att kommunstyrelsen 

antar policyn samt att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram 

riktlinjer för inköp och upphandling.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 127 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 

Inköpspolicy 28 oktober 2021 
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Yrkanden 

Lena Svahn (-), Sören Görgård (C) och Irene Jonsson (S): Bifall till 

arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 204 Dnr 00439/2020  

Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Inga förändringar föreslås när det gäller hemsändningsbidragen. Avtalen 

 med glesbygdsbutikerna fortsätter tills vidare att hanteras av 

 omsorgsnämnden.   

 

2.  Kommunchefen får i uppdrag att arbeta fram en ny serviceplan för 

 antagande i kommunfullmäktige. Serviceplanen bör därefter uppdateras 

 årligen, och i det arbetet kan framtida översyner av hemsändnings-

 bidragen ingå.  

Sammanfattning av ärendet 

Att det nuvarande utbudet av livsmedelsbutiker inte decimeras ytterligare har 

stor betydelse för kommunen och dess invånare, i synnerhet i glest befolkade 

områden. Därigenom berör frågan om glesbygdsbutikerna både näringslivs- 

och beredskapsfrågorna, som är kommunstyrelsens ansvar. En uppdaterad 

kommunal serviceplan bör ersätta den nuvarande varuförsörjningsplanen och 

utgör grunden för regionens stöd till kommersiell service. 

 

De nuvarande avtalen med tre butiker om hemsändningsbidrag syftar till att 

säkerställa leveranser av livsmedel till kommuninvånare som har svårt att 

lösa det behovet själva. Bidraget grundar sig på en individuell 

behovsprövning som görs inom omsorgsförvaltningen. Systemet fungerar väl 

och det saknas därför starka skäl att ändra på det 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 132 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 september 2021 

Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden för kännedom 

Kommunchefen för verkställande 
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§ 205 Dnr 00172/2017  

Motion från Markus Evensson (S) gällande gratis wi-fi 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där han 

föreslår att Ljusdals kommun utreder möjligheten att skapa surfzoner i 

Ljusdals köping och på våra bibliotek i kommunen med gratis wi-fi för våra 

invånare och besökare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 27 mars 2017, § 46 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till IT-enheten för yttrande.  

 

IT-enheten tycker att konceptet är lite passé då de flesta har mobiler med 

surf och det dessutom känns tveksamt att kommunen ska agera internet-

leverantör för medborgare och turister. Därtill kommer säkerhetsfrågor då 

publika nätverk inte alls har samma trygghet som jobbets eller hemnätverket 

och allmänna råd är att inte göra känsliga saker på sådana nätverk då de kan 

vara avlyssnade. 

 

IT-enheten har sökt och blivit beviljade ett startbidrag på 15 000 Euro, men 

det är ju mer kostnader kopplade till detta och man förbinder sig i så fall att 

driva det publika nätverket i tre år. 

 

IT-enhetens bedömning är att motionen ska avslås. 

             

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska avslås. I sitt 

övervägande skriver hon att motionen är från 2017 då frågan om att skapa 

surfzoner och gratis wi-fi var mer aktuell än den är idag.  

 

Kommunstyrelsen 2021-11-25 för signering
(Signerat, SHA-256 CC02F8CC219CFC0C77AA0B899093DD57A4CDE20C433606E63ACD08C3ED63B4A0)

Sida 20 av 36



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

21(35) 

Datum 

2021-11-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

De flesta har mobiler med surf och tveksamheter finns över att kommunen 

ska agera internetleverantör för medborgare och turister. Därtill kommer 

säkerhetsfrågor.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 133 

Förslag till beslut 28 oktober 2021 

IT-enhetens yttrande 19 oktober 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 23 mars 2017 

Motion 23 mars 2017 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 206 Dnr 00233/2021  

Aktivitetsplan Livsmedelsstrategi 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Aktiviteterna med tillhörande budget för år 2022 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 antogs 

som kommunens handlingsplan 2021-01-25. Enligt beslutet ska en 

aktivitetsplan med tillhörande budget tas fram en gång per år, med start för 

år 2022. 

  

Aktiviteterna för år 2022 har tagits fram i samarbete med de verksamheter 

som har ansvar och bidragande funktioner för att vi ska uppnå målen och 

åtgärderna i Gävleborgs handlingsplan för Sveriges Livsmedelsstrategi 

2018-2030. Vissa av åtgärderna har påbörjats redan under 2021 och kommer 

att fortsätta och vidareutvecklas enligt aktivitetsplanen. Vissa aktiviteter 

kommer att ske inom ordinarie budget, medan andra aktiviteter innebär ett 

finansieringsbehov utöver verksamhetens/verksamheternas ordinarie budget.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 124 

Tjänsteskrivelse 27 oktober 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

ESHU 
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§ 207 Dnr 00234/2021  

Motion från Maud Jonsson (L) gällande revidering av 
kommunens skogspolicy 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Maud Jonsson (L) har lämnat en motion gällande revidering av kommunens 

skogspolicy. 

 

I motionen yrkar hon 

 

 att kommunen tar fram nya styrdokument i form av policy, mål och 

strategi för de kommunägda skogarna för att bidra till måluppfyllelse 

inom biologisk mångfald. Detta ska ske genom bred förankring, 

inklusive civilsamhälle. 

 att kommunen påbörjar en fördjupad inventering av nyckelbiotoper, 

värdeobjekt och naturvården i skogar över 120 år. 

 att alla avverkningar på skog över 120 år stoppas i kommunen till 

dess att nya styrdokument tagits fram. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 92 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunens skoglige 

tjänsteman. 

 

Skoglige tjänstemannen föreslår i sitt yttrande att kommunstyrelse-

förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av Ljusdals kommuns 

skogspolicy och återkomma med förslag till eventuella revideringar. 

Motionen anses i övrigt besvarad.      

 

I yttrandet besvaras frågeställningarna i motionen: 

 

Kommunstyrelsen 2021-11-25 för signering
(Signerat, SHA-256 CC02F8CC219CFC0C77AA0B899093DD57A4CDE20C433606E63ACD08C3ED63B4A0)

Sida 23 av 36



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

24(35) 

Datum 

2021-11-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Motionären vill att kommunen tar fram en ny policy som ska innehålla mål 

och strategier för att bidra till måluppfyllelse inom biologisk mångfald. 

 

Den nuvarande policyn har redan mål för detta. Den innehåller dessutom mål 

för sociala värden samt för virkesproduktion och ekonomi. Strategierna för 

att nå de olika målen beskrivs i de riktlinjer som följer policyn. 

 

Med tanke på att policyn är flera år gammal kan det ändå vara lämpligt med 

en översyn av policyn. Härvidlag bör dock översynen inte bara avse endast 

måluppfyllande av biologisk mångfald, utan även omfatta övriga värden. 

 

Motionären anser att kommunen ska påbörja en fördjupad inventering av 

nyckelbiotoper, värdeobjekt och naturvärden i skogar över 120 år. 

 

Skogsstyrelsen är den myndighet som äger begreppet ”Nyckelbiotop” och är 

således den enda som kan klassa skogsmark som sådan. Det måste 

följaktligen bli Skogsstyrelsen som gör inventeringen. Den skogsbruksplan 

som ligger till grund för kommunens skogsbruk, upprättades av 

Skogsstyrelsen. De har således redan gjort en inventering. 

 

Att bekosta en fördjupad inventering för att ytterligare bekräfta det som en 

gång konstaterats, synes vara en överloppsgärning. På dessa områden samt 

på en hel del områden som inte klassas som nyckelbiotoper, men som av 

skoglig förvaltare bedöms ha vissa naturvärden, bedrivs heller inget 

skogsbruk. 

 

Motionären vill att alla avverkningar av skog över 120 år stoppas till dess att 

nya styrdokument tagits fram. 

 

Att under ett par år avverka skog under 120 år fungerar och ställer inte till 

med några större problem på kort sikt. Virkesuttag kan ske i yngre skogar. 

På längre sikt riskerar man dock att den äldre skogen utsätts för olika former 

av risker samt att det blir brist på skogar strax under 120 år.          

 

Kommunstyrelsens ordförande förslår i sitt övervägande att 

kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av Ljusdals 

kommuns skogspolicy och återkomma med förslag om eventuella 

revideringar.  

 

Med den motiveringen föreslår ordföranden att motionen ska anses vara 

besvarad. 
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Arbetsutskottet föreslår 9 november 2021, § 134 att motionen ska anses 

besvarad.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 134 

Förslag till beslut 28 oktober 2021 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 18 oktober 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021, § 92 

Motion 2 juni 2021 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Harald Noréus (L) och Irene Jonsson (S): Bifall till 

arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 208 Dnr 00174/2021  

Medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark har inkommit.  

 

Förslagsställaren skriver: 

”I Ljusdal är möjligheten till aktiviteter för barn och ungdomar som inte åker 

skidor och skridskor begränsade under vintertid. Det finns ett antal 

organiserade inomhussporter men inte så mycket att göra för de barn och 

ungdomar som föredrar oorganiserade aktiviteter. 

 

Så fort snön är borta och vädret tillåter, det vill säga när det är torrt i 

skateparken, då är det fantastiskt roligt att se hur många som utnyttjar 

skateparken på Östernäs vid Kyrksjön. Därför är mitt förslag att kommunen 

ordnar en inomhusskatepark för åretruntbruk för skateboard, sparkcykling 

och BMX-cykling etcetera. En sådan hall skulle även kunna innefatta klätter-

vägg, inlinesåkning och så vidare. 

 

En inomhuspark skulle även användas på sommaren när vädret gör att 

utomhusskateparken inte kan användas.” 

 

Förslagsställaren har pratat med Ljusdals Skateförening och de stöttar 

förslaget.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2021 att skicka medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 

för yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår 13 oktober 2021, § 145 att medborgar-

förslag ska avslås utifrån det ekonomiska läget.    
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Kommunstyrelsen ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 

sitt övervägande skriver hon: 

  

"Förslagsställaren menar att en inomhusskatepark för åretruntbruk i Ljusdal 

skulle gynna de barn och ungdomar som inte deltar i organiserade 

inomhussporter. 

 

I samhällsservicenämndens förslag om avslag, hänvisas till det ekonomiska 

läget. En välbesökt skatepark finns redan på Östernäs vid Kyrksjön. 

 

Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 135 

Förslag till beslut 28 oktober 2021 

Samhällsservicenämndens yttrande 18 oktober 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 60 

Medborgarförslag 23 april 2021 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 209 Dnr 00005/2021  

Delegeringsbeslut 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 24-27 år 2021. 

 

Besluten finns tillgängliga vid sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 18 november 2021 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Delegationspärm 
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§ 210 Dnr 00093/2021  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- 
uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka 

beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 

information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få 

denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll.  De 

protokoll som är aktuella är: 

 

 Utbildningsnämnden 21 oktober och 11 november 

 Omsorgsnämnden 20 oktober 

 Samhällsservicenämnden 13 oktober och 9 november 

 Arbetsmarknads- och socialnämnden 19 oktober 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 17 november 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 211 Dnr 00212/2021  

Ny livsmedelstaxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas. 

 

2. Timavgiften ska årligen uppräknas enligt prisindex för kommunal 

 verksamhet (PKV). 

 

3.  Taxan börjar gälla 1 januari 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 antog 

riksdagen 25 februari 2021 ändringar i livsmedelslagen och regeringen 

beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 

(2021:176). Ändringarna gäller från 1 april 2021 med några få undantag.  

 

Den nya kontrollförordningen innebär flera större förändringar för 

livsmedelskontrollen. Till exempel det nya begreppet annan offentlig 

verksamhet som ger myndigheten ökade möjligheter att ta betalt för dess 

arbete med kontroll av livsmedelsverksamheter samt en övergång till 

efterhandsdebitering av avgiften. Bestämmelserna om efterhandsdebitering 

trädde i kraft 1 april 2021 men bestämmelserna om årlig avgift i den gamla 

förordningen får, genom övergångsbestämmelser, tillämpas till utgången av 

2023.  

 

I förslaget till beslut om ny livsmedelstaxa föreslås att efterhandsdebitering 

införs 1 januari 2023. Erfarenhet av tidigare stora förändringar i 

taxekonstruktioner och nya förordningar visar på att en del "barnsjukdomar" 

brukar upptäckas de första åren. Genom att avvakta och följa vilka ändringar 

som eventuellt sker kan dessa implementeras i taxan utan att verksamheterna 

blir påverkade av detta eller att senkomna ändringar kostar myndigheten tid 

och resurser.  
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Övriga kommuner i Gävleborg planerar att införa efterhandsdebitering enligt 

följande: 

  

Norrhälsinge (Hudiksvall, Nordanstig) 2022 

VGS (Ockelbo, Hofors, Sandviken) 2022 

Söderhamn   2023 

Gävle   2024 

Ovanåker   Ej beslutat 

Bollnäs   Ej beslutat 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 17 november 2021, § 151 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 november 2021 

Förslag ny livsmedelstaxa 8 november 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsservicenämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  
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§ 212 Dnr 00215/2021  

Uppdatering av miljöbalkstaxan 2022  

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Uppdaterad taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

 antas. 

 

2.  Taxan gäller från och med 1 januari 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 30 november 2015, § 231 antog kommunfullmäktige en ny risk- och 

erfarenhetsbaserad taxa gällande prövning och tillsyn enligt miljöbalkens 

område som trädde i kraft 1 januari 2016. Taxan baserades på förslag från 

dåvarande SKL (nuvarande SKR) och få ändringar gjordes av de schabloner 

som föreslogs för avgiftsklasserna.  

 

24 september 2018, § 101 antog kommunfullmäktige en uppdatering av 

bilaga 2.1 av miljöbalkstaxan efter att en stor förändring av miljöprövnings-

förordningen gjorts och den tidigare taxan därför blivit inaktuell och 

behövde uppdateras.  

 

SKR har sedan dess tagit fram ett förslag till en behovsstyrd taxa där arbetet 

med taxan sker i årscykler med en tydligare förankring till behovsplanen. 

Taxan är fortfarande ny och flera kommuner har upplevt vissa oklarheter 

med den varför miljöenheten föreslår nämnden att avvakta med införandet av 

denna tills ett bättre underlag finns på plats och att istället föreslå en 

uppdaterad version av den nuvarande risk- och erfarenhetsbaserade taxan 

antas i kommunfullmäktige.  

 

Detta förslag är baserat på miljöenhetens erfarenhet samt efter jämförelse 

med Hudiksvalls, Nordanstigs och Bollnäs kommuners taxor. Meningen är 

att denna uppdatering bättre ska överensstämma med det verkliga behovet 

samt ge mer lika förutsättningar för verksamheter och företag oavsett  

kommuntillhörighet.  
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Gällande taxebilaga 2 som specificerar hur många timmar respektive 

verksamhetskod ska motsvara har, i de allra flesta fall, SKRs schabloner 

skrivits ned vilket innebär en lägre årsavgift för de verksamheter som klassas 

in under respektive kod. Detta bedöms dock inte påverka miljöenhetens 

intäkter i särskilt stor grad då man sedan tidigare fattat enskilda beslut om 

nedskrivning av avgiften för de verksamheter som klassats enligt dessa 

koder. Den uppdaterade taxan kommer därför även innebära en minskad 

administrativ börda för myndigheten då inga separata beslut gällande 

nedskrivning kommer att behöva fattas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 17 november 2021, § 152 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 november 2021 

Förslag ny livsmedelstaxa 3 november 2021 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S) och Stina Michelson (S): Bifall till samhällsservice-

nämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 213 Dnr 00186/2021  

Stenegård 2021-2025, redovisning två av tio 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av redovisning två av tio.  

Sammanfattning av ärendet 

Trots att verksamheten till stora delar varit stängd under första halvåret 2021 

pekar både prognosen från delårsbokslut samt den ekonomiska rapporten per 

sista oktober i denna redovisning åt samma håll. Ekonomin återhämtar sig. 

Intresset för att återuppta aktiviteter inom Evenemangsarenan Stenegård är 

stort vilket framgår i verksamhetsrapporten. Säsongen 2022 är i stort sett 

redan fullbokad. Företagen på gården expanderar öppettiderna inför 2022. 

Redan under hösten 2021 är det öppet på platsen i en helt annan omfattning 

än tidigare. 

 

2021 kan sammanfattas med tre nyckelord: Corona, Omorganisering, 

Hemester. Coronapandemins restriktioner har stängt verksamheten under 

första halvåret, mycket arbete har lagts på riskbedömningar och 

handlingsplaner tillsammans med samverkansparter på platsen vilket 

möjliggjort att enheten Stenegård och samverkansparter inom privat och 

ideell sektor kunnat vara verksamma på platsen när restriktioner tillåtit så 

utan kända fall av Covid-19 eller klusterutbrott. Hemestertrenden som varit 

stark i Sverige har gynnat Järvsö som destination och har också varit tydlig 

på Stenegård med många och många nya besökare. Innevarande år har också 

karaktäriserats av flera nyrekryteringar, den största omorganisering av 

enheten Stenegård sedan den bildades 2014.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 11 november 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

kommunstyrelsen tagit del av informationen. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt 
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§ 214 Dnr 00011/2021  

Information från kommunchefen 2021 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Östernäs – utökad information planeras till arbetsutskottet den 7/12 

och kommunstyrelsen 13/1. Kontakt har tagits med mark- och 

miljödomstolen som säger att vi troligen får beslut/besked vid 

årsskiftet. Vägval gällande utvecklingen av Östernäs behöver 

diskuteras i början av året. Det finns intressenter till att etablera sig 

på Östernäs. 

 

 Timmerterminal – Möte med VD Trätåg hölls den 18/11. Det var ett 

bra möte. Kommunen kommer att initiera ytterligare ett möte med 

Golfklubben. 

 

 Hälsingeråd – rekrytering av de tre tjänsterna med Hälsingeuppdrag 

pågår. Nästa Hälsingeråd är den 8/12.  

 

 Covid 19 – Utvärdering av kommunens krisledningsarbete under 

pandemin är påbörjad. 

 

 Övrigt – Utvärdering av nuvarande Turistbyråavtal pågår inför ny 

upphandling.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 18 november 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Beslutsexpediering: Akt 
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§ 197 Dnr 00006/2021  


Initiativärenden 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Ärendena får inte väckas.  


Sammanfattning av ärendet 


Bodil Eriksson (LB) väcker två initiativärenden i kommunstyrelsen: 


 


 begäran om analys av orsaker till avvikelser i förhållande till 


referenskostnad inom arbetsmarknads- och socialnämnden samt 


omsorgsnämnden. 


 om vad som ingår i ett nämndordförandeuppdrag m m 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Irene Jonsson (S) och Stina Michelson (S): Ärendena får 


inte framställas. 


 


Harald Noréus (L): Ärendena får framställas.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 


beslutat att ärendena inte får framställas.  


Reservationer 


Bodil Eriksson (LB) och Harald Noréus (L) reserverar sig mot besluten.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  
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§ 198 Dnr 00004/2021  


Månadsuppföljning oktober månad  


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Månadsuppföljningen per oktober 2021 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt månads-


uppföljning per oktober innehållande budgetuppföljning per oktober med 


helårsprognos 2021 för Ljusdals kommun.  


 


Det bokförda resultatet för kommunen per oktober är 83,6 miljoner kronor.  


 


Budgetuppföljningen per oktober visar en prognos för helåret 2021 på 47,4 


miljoner kronor. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det 


prognostiserade resultatet uppfyller kommunallagens krav på budget i balans 


och god ekonomisk hushållning.  


 


Nedan redovisas en sammanfattning av budgetuppföljning januari-oktober 


med helårsprognos 2021. För mer information hänvisas till upprättad 


Presentation månadsuppföljning oktober 2021 (separat bilaga). 


 


Budgetuppföljning januari-oktober  


                          


Det bokförda resultatet för kommunen per 31 oktober är 83,6 miljoner 


kronor. Resultatet beror delvis på naturliga variationer i periodisering av 


kostnader och intäkter. Resultatet är avsevärt bättre än bokfört resultat 


motsvarande period föregående år. Då var resultatet 33,2 miljoner kronor.  


 


Helårsprognos 2021  


                        


Budgetuppföljningen per 31 oktober visar en prognos för helåret 2021 på 


47,4 miljoner kronor. Budget för året är 24,6 miljoner kronor vilket innebär 


en positiv budgetavvikelse på totalt 23,8 miljoner kronor. 


 


Nämndernas sammantagna prognos är negativ och uppgår till -12,9 miljoner 


kronor jämfört med budget. Med anledning av tidigare prognostiserade 


underskott redovisade nämnderna i oktober till Kommunstyrelsen vidtagna 
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och planerade åtgärder för att hantera de negativa budgetavvikelserna. I 


samband med behandling av delårsrapport per augusti fick nämnderna i 


oktober uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för att säkerställa att 


obalanser ej överförs till 2022. 


 


Centrala poster och finansiering visar sammantaget en positiv prognos med 


36,6 miljoner kronor och beror främst på positiva slutregleringar av 2020 


och 2021 års skatteintäkter samt ett positivt finansnetto. 


 


Bedömning 


 


Det prognostiserade årsresultatet, 47,4 miljoner kronor, för Ljusdals 


kommun baserat på budgetuppföljning av utfall per oktober är betydligt 


bättre än årsbudget, 24,6 miljoner kronor. 


  


Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 


uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 


hushållning.  


 


Den positiva budgetavvikelsen beror dock i hög utsträckning på poster av 


engångskaraktär (prognos slutavräkning skatteintäkter 2020 och prognos 


preliminär slutavräkning 2021).  


 


För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi är det därför nödvändigt att 


arbeta aktivt med åtgärder för att eliminera nämndernas budgetunderskott.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 17 november 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


månadsuppföljningen per oktober månad godkänns. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 199 Dnr 00335/2021  


Ekonomistyrningsregler 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antas. 


 


2. Reglerna gäller från och med 1 januari 2022. 


 


3. Plan för budget och budgetuppföljning samt regelverk angående 


 nämndernas egna kapital upphävs vid samma tidpunkt. 


 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1.  Kommunstyrelsen ska i februari månad få en återkoppling gällande 


 implementeringen ute i verksamheterna.  


Sammanfattning av ärendet 


Nuvarande ekonomistyrningsregler för kommunen antogs av kommun-


fullmäktige 2014.  


 


Mot bakgrund av många års bristande budgetföljsamhet har det med tiden 


uppstått behov av en översyn av ekonomiregler och ekonomiprocesser. Även 


revisionen har uttryckt kritik av kommunens ekonomistyrning utifrån 


kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  


 


Översynen har resulterat i förslag om uppdatering, förtydligande och 


utveckling av reglerna i syfte att förenkla, effektivisera och stärka upp 


processerna kring styrning och uppföljning av ekonomi. 


 


Förslaget till nya ekonomistyrningsregler innehåller 17 större förändringar 


jämfört med nuvarande ekonomistyrningsregler. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att föreliggande förslag till nya 


ekonomistyrningsregler ökar förutsättningarna för att skapa effektivitet i 


kommunens ekonomiska planering och uppföljning samt i det samlade 


resursutnyttjandet.  
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att nya ekonomistyrningsregler antas, 


att de börjar gälla från och med 1 januari 2022 samt att nuvarande 


ekonomistyrningsregler upphävs vid samma tidpunkt.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 128 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 november 2021 


Förslag till nya ekonomistyrningsregler 1 november 2021 


Nuvarande regler: Plan för budget och uppföljning 


Yrkanden 


Sören Görgård (C), Stina Michelson (S), Lars Molin (M), Lena Svahn (-), 


Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (LB), Irene 


Jonsson (S) och Lars G Eriksson (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag. 


 


Lena Svahn (-) och Solange Nordh (C): Kommunstyrelsen ska i februari 


månad få en återkoppling gällande implementeringen ute i verksamheterna.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 


förslag inklusive Lena Svahns m fl tilläggsyrkande. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 200 Dnr 00361/2021  


Avskrivning av fordran Ljusdals bandyklubb 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Fordran på hyror för Ljusdals Bandyklubb per 31 december 2021 med 


 465 000 kronor avskrivs. 


 


2. Kostnaden finansieras genom ianspråktagande av rörelsekapital och 


 anslås som en tilläggsbudget hos samhällsservicenämnden där kostnaden 


 bokförs.  


 


3. Ljusdals kommuns sponsring av Ljusdals Bandyklubbs verksamhet 


 framgent villkoras med att verksamheten ska ha en sund ekonomi, 


 uppfylla kommunens sponsringspolicy samt att planhyran betalas enligt 


 avtal.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals Bandyklubb har inkommit med en anhållan om efterställning av 


föreningens beräknade hyresskuld per 31 december 2021 med 465 000 


kronor. 


 


Orsaken till den föreslagna åtgärden är dels en längre tids diskussioner med 


kommunen om nedsättning av hyran och dels att den nya styrelsen inte till 


fullo lyckats sanera ekonomin i föreningen. 


 


Detta har medfört ett akut läge där föreningen riskerar att inte uppfylla 


villkoren för elitserielicens efter årsskiftet.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 129 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 


Skrivelse från Ljusdals bandyklubb 28 oktober 2021 
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Yrkanden 


Sören Görgård (C), Lars Molin (M) och Lars G Eriksson (SD): Bifall till 


arbetsutskottets förslag. 


 


Lars G Eriksson (SD): LBK beviljas hyresfrihet under kommande två år 


beträffande planhyran på Idrottsparken.  


 


Irene Jonsson (S), Stina Michelson (S) och Sören Görgård (C): Avslag på 


Lars G Erikssons tilläggsyrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Sören 


Görgårds m fl yrkande om att bifalla arbetsutskottets förslag. Ordföranden 


finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 


tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 


 


Omröstning begärs. 


 


Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för att bifalla tilläggsyrkandet, Nej-röst för att bifalla 


tilläggsyrkandet.  


Omröstningsresultat 


Med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå 


tilläggsyrkandet.  


 


Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S),  


Lena Svahn (-), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lars Molin (M) och 


Yvonne Oscarsson (V) röstar Ja. 


 


Harald Noréus (L), Lars G Eriksson (SD) och Kurt Ljung (SD) röstar Nej.  
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Protokollsanteckning 


László Gönczi (MP) vill ha följande noterat till protokollet: 


 


Jag vill notera att mot bakgrund av det orimligt strama förhållningssätt 


gällande utökade ramar till arbetsmarknads- och socialnämnden och 


omsorgsnämnden som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har visat 


anser jag att detta förslag bör avslås. 


 


Reservationer 


 


Lars G Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 201 Dnr 00237/2021  


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


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Fordran på kvarvarande förskott driftsanslag per 31 december 2021 med 


 800 000 kronor avskrivs. 


 


2. Ett investeringsbidrag med 800 000 kronor beviljas. 


 


3. Kostnaden 1 600 000 kronor finansieras genom ianspråktagande av 


 rörelsekapital och anslås som tilläggsbudget hos samhällsservicenämnden 


 där kostnaden bokförs. 


 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Samarbetsavtalet godkänns med ändring i § 3: ”Presentera stiftelsens 


 verksamhet/ekonomi årligen i kommunstyrelsen samt löpande föra dialog 


 med berörda parter”. 


 


2. Kommunen uppdrar åt Ljusdalsbygdens museum att under år 2022 arbeta 


 fram en plan för arkivutrymme på Ljusdalsbygdens museum för Ljusdals 


 kommun att nyttja. 


 


3. Kommunen uppdrar åt Ljusdalsbygdens museum att under år 2022 hitta 


 samverkansformer för att erbjuda utbildningsförvaltningen ett 


 pedagogiskt material som följer skolans samt förskolans läroplaner.  


Sammanfattning av ärendet 


Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse har inkommit med en ansökan om ett 


investeringslån (alternativt borgen för ett lån) på 2 miljoner kronor från 


Ljusdals kommun, för att trygga befintlig och framtida verksamhet vid 


Ljusdalsbygdens museum. 
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Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att lån eller borgen inte är förenligt 


med god ekonomisk hushållning.  


 


Istället föreslås engångslösning i två delar; avskrivning av befintlig kvar-


varande fordran per 31 december 2021 på förskotterat verksamhetsanslag 


800 000 kronor samt ett engångs investeringsbidrag på 800 000 kronor.  


 


Arbetsutskottet beslutade 15 september 2021, § 104 att ge kommunchefen i 


uppdrag att föreslå ett nytt samverkansavtal, vari formerna för samverkan 


mellan Ljusdals kommun och Ljusdalsbygdens museum förtydligas och att 


avtalet ska vara klart för att kunna beslutas på kommunfullmäktige 13 


december 2021.       


 


Kommunchefen föreslår enligt uppdrag från kommunstyrelsen härmed 


samarbetsavtal mellan Ljusdals kommun och Ljusdalsbygdens museum. 


 


I förslaget finns också två uppdrag till Ljusdalsbygdens museum att 


genomföra under år 2022. Gällande arkivutrymme har kommunen idag ont 


om sådant utrymme. Ljusdalsbygdens museum har i sina lokaler inordnat 


sådana utrymmen. 


 


Vidare har dialog förts med utbildningsförvaltningen om att pedagogiskt 


material som följer läroplanerna vore till gagn för skolan och eleverna 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 130 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 oktober 2021 


Samarbetsavtal 27 oktober 2021 


Arbetsutskottets protokoll 15 september 2021, § 104 


Ansökan från ljusdalsbygdens museum 8 september 2021 


Yrkanden 


Sören Görgård (C), Lena Svahn (-), Lars Molin (M)och Irene Jonsson (S): 


Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 202 Dnr 00334/2021  


Uppdaterat arrendeavtal vindkraftpark Kölvallen 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Uppdaterat arrendeavtal för Vindkraftpark Kölvallen godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Det ursprungliga arrendeavtalet med kommunen tecknades 2015 och 


tilläggsavtal tecknades 2016 samt 2017.  


 


Tidsutdräkten har blivit mycket lång sedan arrendeavtalet och tidigare 


tilläggsavtal tecknades. Vidare har praxis och principer för utformning samt 


beräkning av arrendeersättning förändrats över tiden.  


 


Med anledning av detta finns behov av att göra ytterligare ett tilläggsavtal till 


arrendeavtalet. För att undvika missförstånd gällande hänvisningar i 


tilläggsavtalen föreslås i stället ett uppdaterat arrendeavtal där de tidigare 


tilläggsavtalen införs. 


 


Uppdateringen avser en komplettering av tidigare tecknat arrendeavtal 


huvudsakligen avseende principerna för utformning och beräkning av 


arrendeersättningen i enlighet med rådande praxis.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 126 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 


Uppdaterat arrendeavtal Karsvall 1:1, 28 oktober 2021 


Bilaga A 28 oktober 2021 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S) och Lena Svahn (-): Bifall till förslaget.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 203 Dnr 00336/2021  


Inköpspolicy 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Inköpspolicy för Ljusdals kommun antas. 


 


2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för inköp och 


 upphandling.  


Sammanfattning av ärendet 


Revisionen har tidigare efterlyst en inköpspolicy för Ljusdals kommun.  


 


Inom ramen för Inköpssamverkan Mitt har en gemensam upphandlingspolicy 


tagits fram som ska fastställas i respektive kommun. Upphandlingsprocessen 


är en del av inköpsprocessen.  


 


Mot bakgrund av detta har ett förslag till inköpspolicy upprättats som 


omfattar innehållet i den gemensamma upphandlingspolicyn inom ramen för 


Inköpssamverkan Mitt. 


 


I inköpspolicyn har även hänsyn tagits till önskemål om att beakta några 


områden som berör inköps- och upphandlingsprocessen: lokala 


upphandlingar, kretsloppsplanen samt jämställda upphandlingar. 


 


Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår att kommunstyrelsen 


antar policyn samt att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram 


riktlinjer för inköp och upphandling.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 127 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 


Inköpspolicy 28 oktober 2021 
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Yrkanden 


Lena Svahn (-), Sören Görgård (C) och Irene Jonsson (S): Bifall till 


arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 204 Dnr 00439/2020  


Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Inga förändringar föreslås när det gäller hemsändningsbidragen. Avtalen 


 med glesbygdsbutikerna fortsätter tills vidare att hanteras av 


 omsorgsnämnden.   


 


2.  Kommunchefen får i uppdrag att arbeta fram en ny serviceplan för 


 antagande i kommunfullmäktige. Serviceplanen bör därefter uppdateras 


 årligen, och i det arbetet kan framtida översyner av hemsändnings-


 bidragen ingå.  


Sammanfattning av ärendet 


Att det nuvarande utbudet av livsmedelsbutiker inte decimeras ytterligare har 


stor betydelse för kommunen och dess invånare, i synnerhet i glest befolkade 


områden. Därigenom berör frågan om glesbygdsbutikerna både näringslivs- 


och beredskapsfrågorna, som är kommunstyrelsens ansvar. En uppdaterad 


kommunal serviceplan bör ersätta den nuvarande varuförsörjningsplanen och 


utgör grunden för regionens stöd till kommersiell service. 


 


De nuvarande avtalen med tre butiker om hemsändningsbidrag syftar till att 


säkerställa leveranser av livsmedel till kommuninvånare som har svårt att 


lösa det behovet själva. Bidraget grundar sig på en individuell 


behovsprövning som görs inom omsorgsförvaltningen. Systemet fungerar väl 


och det saknas därför starka skäl att ändra på det 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 132 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 september 2021 


Yrkanden 


Sören Görgård (C) och Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden för kännedom 


Kommunchefen för verkställande 
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§ 205 Dnr 00172/2017  


Motion från Markus Evensson (S) gällande gratis wi-fi 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där han 


föreslår att Ljusdals kommun utreder möjligheten att skapa surfzoner i 


Ljusdals köping och på våra bibliotek i kommunen med gratis wi-fi för våra 


invånare och besökare. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 27 mars 2017, § 46 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till IT-enheten för yttrande.  


 


IT-enheten tycker att konceptet är lite passé då de flesta har mobiler med 


surf och det dessutom känns tveksamt att kommunen ska agera internet-


leverantör för medborgare och turister. Därtill kommer säkerhetsfrågor då 


publika nätverk inte alls har samma trygghet som jobbets eller hemnätverket 


och allmänna råd är att inte göra känsliga saker på sådana nätverk då de kan 


vara avlyssnade. 


 


IT-enheten har sökt och blivit beviljade ett startbidrag på 15 000 Euro, men 


det är ju mer kostnader kopplade till detta och man förbinder sig i så fall att 


driva det publika nätverket i tre år. 


 


IT-enhetens bedömning är att motionen ska avslås. 


             


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska avslås. I sitt 


övervägande skriver hon att motionen är från 2017 då frågan om att skapa 


surfzoner och gratis wi-fi var mer aktuell än den är idag.  
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De flesta har mobiler med surf och tveksamheter finns över att kommunen 


ska agera internetleverantör för medborgare och turister. Därtill kommer 


säkerhetsfrågor.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 133 


Förslag till beslut 28 oktober 2021 


IT-enhetens yttrande 19 oktober 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 23 mars 2017 


Motion 23 mars 2017 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 206 Dnr 00233/2021  


Aktivitetsplan Livsmedelsstrategi 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Aktiviteterna med tillhörande budget för år 2022 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 antogs 


som kommunens handlingsplan 2021-01-25. Enligt beslutet ska en 


aktivitetsplan med tillhörande budget tas fram en gång per år, med start för 


år 2022. 


  


Aktiviteterna för år 2022 har tagits fram i samarbete med de verksamheter 


som har ansvar och bidragande funktioner för att vi ska uppnå målen och 


åtgärderna i Gävleborgs handlingsplan för Sveriges Livsmedelsstrategi 


2018-2030. Vissa av åtgärderna har påbörjats redan under 2021 och kommer 


att fortsätta och vidareutvecklas enligt aktivitetsplanen. Vissa aktiviteter 


kommer att ske inom ordinarie budget, medan andra aktiviteter innebär ett 


finansieringsbehov utöver verksamhetens/verksamheternas ordinarie budget.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 124 


Tjänsteskrivelse 27 oktober 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


ESHU 
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§ 207 Dnr 00234/2021  


Motion från Maud Jonsson (L) gällande revidering av 
kommunens skogspolicy 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Maud Jonsson (L) har lämnat en motion gällande revidering av kommunens 


skogspolicy. 


 


I motionen yrkar hon 


 


 att kommunen tar fram nya styrdokument i form av policy, mål och 


strategi för de kommunägda skogarna för att bidra till måluppfyllelse 


inom biologisk mångfald. Detta ska ske genom bred förankring, 


inklusive civilsamhälle. 


 att kommunen påbörjar en fördjupad inventering av nyckelbiotoper, 


värdeobjekt och naturvården i skogar över 120 år. 


 att alla avverkningar på skog över 120 år stoppas i kommunen till 


dess att nya styrdokument tagits fram. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 92 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunens skoglige 


tjänsteman. 


 


Skoglige tjänstemannen föreslår i sitt yttrande att kommunstyrelse-


förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av Ljusdals kommuns 


skogspolicy och återkomma med förslag till eventuella revideringar. 


Motionen anses i övrigt besvarad.      


 


I yttrandet besvaras frågeställningarna i motionen: 
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Motionären vill att kommunen tar fram en ny policy som ska innehålla mål 


och strategier för att bidra till måluppfyllelse inom biologisk mångfald. 


 


Den nuvarande policyn har redan mål för detta. Den innehåller dessutom mål 


för sociala värden samt för virkesproduktion och ekonomi. Strategierna för 


att nå de olika målen beskrivs i de riktlinjer som följer policyn. 


 


Med tanke på att policyn är flera år gammal kan det ändå vara lämpligt med 


en översyn av policyn. Härvidlag bör dock översynen inte bara avse endast 


måluppfyllande av biologisk mångfald, utan även omfatta övriga värden. 


 


Motionären anser att kommunen ska påbörja en fördjupad inventering av 


nyckelbiotoper, värdeobjekt och naturvärden i skogar över 120 år. 


 


Skogsstyrelsen är den myndighet som äger begreppet ”Nyckelbiotop” och är 


således den enda som kan klassa skogsmark som sådan. Det måste 


följaktligen bli Skogsstyrelsen som gör inventeringen. Den skogsbruksplan 


som ligger till grund för kommunens skogsbruk, upprättades av 


Skogsstyrelsen. De har således redan gjort en inventering. 


 


Att bekosta en fördjupad inventering för att ytterligare bekräfta det som en 


gång konstaterats, synes vara en överloppsgärning. På dessa områden samt 


på en hel del områden som inte klassas som nyckelbiotoper, men som av 


skoglig förvaltare bedöms ha vissa naturvärden, bedrivs heller inget 


skogsbruk. 


 


Motionären vill att alla avverkningar av skog över 120 år stoppas till dess att 


nya styrdokument tagits fram. 


 


Att under ett par år avverka skog under 120 år fungerar och ställer inte till 


med några större problem på kort sikt. Virkesuttag kan ske i yngre skogar. 


På längre sikt riskerar man dock att den äldre skogen utsätts för olika former 


av risker samt att det blir brist på skogar strax under 120 år.          


 


Kommunstyrelsens ordförande förslår i sitt övervägande att 


kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av Ljusdals 


kommuns skogspolicy och återkomma med förslag om eventuella 


revideringar.  


 


Med den motiveringen föreslår ordföranden att motionen ska anses vara 


besvarad. 
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Arbetsutskottet föreslår 9 november 2021, § 134 att motionen ska anses 


besvarad.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 134 


Förslag till beslut 28 oktober 2021 


Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 18 oktober 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021, § 92 


Motion 2 juni 2021 


Yrkanden 


Sören Görgård (C), Harald Noréus (L) och Irene Jonsson (S): Bifall till 


arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 208 Dnr 00174/2021  


Medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar: 


 


1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark har inkommit.  


 


Förslagsställaren skriver: 


”I Ljusdal är möjligheten till aktiviteter för barn och ungdomar som inte åker 


skidor och skridskor begränsade under vintertid. Det finns ett antal 


organiserade inomhussporter men inte så mycket att göra för de barn och 


ungdomar som föredrar oorganiserade aktiviteter. 


 


Så fort snön är borta och vädret tillåter, det vill säga när det är torrt i 


skateparken, då är det fantastiskt roligt att se hur många som utnyttjar 


skateparken på Östernäs vid Kyrksjön. Därför är mitt förslag att kommunen 


ordnar en inomhusskatepark för åretruntbruk för skateboard, sparkcykling 


och BMX-cykling etcetera. En sådan hall skulle även kunna innefatta klätter-


vägg, inlinesåkning och så vidare. 


 


En inomhuspark skulle även användas på sommaren när vädret gör att 


utomhusskateparken inte kan användas.” 


 


Förslagsställaren har pratat med Ljusdals Skateförening och de stöttar 


förslaget.  


 


Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2021 att skicka medborgarförslaget 


till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 


för yttrande. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår 13 oktober 2021, § 145 att medborgar-


förslag ska avslås utifrån det ekonomiska läget.    
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Kommunstyrelsen ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 


sitt övervägande skriver hon: 


  


"Förslagsställaren menar att en inomhusskatepark för åretruntbruk i Ljusdal 


skulle gynna de barn och ungdomar som inte deltar i organiserade 


inomhussporter. 


 


I samhällsservicenämndens förslag om avslag, hänvisas till det ekonomiska 


läget. En välbesökt skatepark finns redan på Östernäs vid Kyrksjön. 


 


Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 135 


Förslag till beslut 28 oktober 2021 


Samhällsservicenämndens yttrande 18 oktober 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 60 


Medborgarförslag 23 april 2021 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 209 Dnr 00005/2021  


Delegeringsbeslut 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Delgivningen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 24-27 år 2021. 


 


Besluten finns tillgängliga vid sammanträdet.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 18 november 2021 


Förteckning över anmälda delegationsbeslut 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Delegationspärm 
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§ 210 Dnr 00093/2021  


Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- 
uppsiktsplikt 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka 


beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 


information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få 


denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll.  De 


protokoll som är aktuella är: 


 


 Utbildningsnämnden 21 oktober och 11 november 


 Omsorgsnämnden 20 oktober 


 Samhällsservicenämnden 13 oktober och 9 november 


 Arbetsmarknads- och socialnämnden 19 oktober 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 17 november 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 211 Dnr 00212/2021  


Ny livsmedelstaxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas. 


 


2. Timavgiften ska årligen uppräknas enligt prisindex för kommunal 


 verksamhet (PKV). 


 


3.  Taxan börjar gälla 1 januari 2022.  


Sammanfattning av ärendet 


Med anledning av EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 antog 


riksdagen 25 februari 2021 ändringar i livsmedelslagen och regeringen 


beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 


(2021:176). Ändringarna gäller från 1 april 2021 med några få undantag.  


 


Den nya kontrollförordningen innebär flera större förändringar för 


livsmedelskontrollen. Till exempel det nya begreppet annan offentlig 


verksamhet som ger myndigheten ökade möjligheter att ta betalt för dess 


arbete med kontroll av livsmedelsverksamheter samt en övergång till 


efterhandsdebitering av avgiften. Bestämmelserna om efterhandsdebitering 


trädde i kraft 1 april 2021 men bestämmelserna om årlig avgift i den gamla 


förordningen får, genom övergångsbestämmelser, tillämpas till utgången av 


2023.  


 


I förslaget till beslut om ny livsmedelstaxa föreslås att efterhandsdebitering 


införs 1 januari 2023. Erfarenhet av tidigare stora förändringar i 


taxekonstruktioner och nya förordningar visar på att en del "barnsjukdomar" 


brukar upptäckas de första åren. Genom att avvakta och följa vilka ändringar 


som eventuellt sker kan dessa implementeras i taxan utan att verksamheterna 


blir påverkade av detta eller att senkomna ändringar kostar myndigheten tid 


och resurser.  
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Övriga kommuner i Gävleborg planerar att införa efterhandsdebitering enligt 


följande: 


  


Norrhälsinge (Hudiksvall, Nordanstig) 2022 


VGS (Ockelbo, Hofors, Sandviken) 2022 


Söderhamn   2023 


Gävle   2024 


Ovanåker   Ej beslutat 


Bollnäs   Ej beslutat 


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 17 november 2021, § 151 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 november 2021 


Förslag ny livsmedelstaxa 8 november 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 


samhällsservicenämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 


bifaller detta.  
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§ 212 Dnr 00215/2021  


Uppdatering av miljöbalkstaxan 2022  


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Uppdaterad taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 


 antas. 


 


2.  Taxan gäller från och med 1 januari 2022.  


Sammanfattning av ärendet 


Den 30 november 2015, § 231 antog kommunfullmäktige en ny risk- och 


erfarenhetsbaserad taxa gällande prövning och tillsyn enligt miljöbalkens 


område som trädde i kraft 1 januari 2016. Taxan baserades på förslag från 


dåvarande SKL (nuvarande SKR) och få ändringar gjordes av de schabloner 


som föreslogs för avgiftsklasserna.  


 


24 september 2018, § 101 antog kommunfullmäktige en uppdatering av 


bilaga 2.1 av miljöbalkstaxan efter att en stor förändring av miljöprövnings-


förordningen gjorts och den tidigare taxan därför blivit inaktuell och 


behövde uppdateras.  


 


SKR har sedan dess tagit fram ett förslag till en behovsstyrd taxa där arbetet 


med taxan sker i årscykler med en tydligare förankring till behovsplanen. 


Taxan är fortfarande ny och flera kommuner har upplevt vissa oklarheter 


med den varför miljöenheten föreslår nämnden att avvakta med införandet av 


denna tills ett bättre underlag finns på plats och att istället föreslå en 


uppdaterad version av den nuvarande risk- och erfarenhetsbaserade taxan 


antas i kommunfullmäktige.  


 


Detta förslag är baserat på miljöenhetens erfarenhet samt efter jämförelse 


med Hudiksvalls, Nordanstigs och Bollnäs kommuners taxor. Meningen är 


att denna uppdatering bättre ska överensstämma med det verkliga behovet 


samt ge mer lika förutsättningar för verksamheter och företag oavsett  


kommuntillhörighet.  
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Gällande taxebilaga 2 som specificerar hur många timmar respektive 


verksamhetskod ska motsvara har, i de allra flesta fall, SKRs schabloner 


skrivits ned vilket innebär en lägre årsavgift för de verksamheter som klassas 


in under respektive kod. Detta bedöms dock inte påverka miljöenhetens 


intäkter i särskilt stor grad då man sedan tidigare fattat enskilda beslut om 


nedskrivning av avgiften för de verksamheter som klassats enligt dessa 


koder. Den uppdaterade taxan kommer därför även innebära en minskad 


administrativ börda för myndigheten då inga separata beslut gällande 


nedskrivning kommer att behöva fattas.  


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 17 november 2021, § 152 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 november 2021 


Förslag ny livsmedelstaxa 3 november 2021 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S) och Stina Michelson (S): Bifall till samhällsservice-


nämndens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 213 Dnr 00186/2021  


Stenegård 2021-2025, redovisning två av tio 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Kommunstyrelsen har tagit del av redovisning två av tio.  


Sammanfattning av ärendet 


Trots att verksamheten till stora delar varit stängd under första halvåret 2021 


pekar både prognosen från delårsbokslut samt den ekonomiska rapporten per 


sista oktober i denna redovisning åt samma håll. Ekonomin återhämtar sig. 


Intresset för att återuppta aktiviteter inom Evenemangsarenan Stenegård är 


stort vilket framgår i verksamhetsrapporten. Säsongen 2022 är i stort sett 


redan fullbokad. Företagen på gården expanderar öppettiderna inför 2022. 


Redan under hösten 2021 är det öppet på platsen i en helt annan omfattning 


än tidigare. 


 


2021 kan sammanfattas med tre nyckelord: Corona, Omorganisering, 


Hemester. Coronapandemins restriktioner har stängt verksamheten under 


första halvåret, mycket arbete har lagts på riskbedömningar och 


handlingsplaner tillsammans med samverkansparter på platsen vilket 


möjliggjort att enheten Stenegård och samverkansparter inom privat och 


ideell sektor kunnat vara verksamma på platsen när restriktioner tillåtit så 


utan kända fall av Covid-19 eller klusterutbrott. Hemestertrenden som varit 


stark i Sverige har gynnat Järvsö som destination och har också varit tydlig 


på Stenegård med många och många nya besökare. Innevarande år har också 


karaktäriserats av flera nyrekryteringar, den största omorganisering av 


enheten Stenegård sedan den bildades 2014.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 11 november 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


kommunstyrelsen tagit del av informationen. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering: Akt 
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§ 214 Dnr 00011/2021  


Information från kommunchefen 2021 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


 Östernäs – utökad information planeras till arbetsutskottet den 7/12 


och kommunstyrelsen 13/1. Kontakt har tagits med mark- och 


miljödomstolen som säger att vi troligen får beslut/besked vid 


årsskiftet. Vägval gällande utvecklingen av Östernäs behöver 


diskuteras i början av året. Det finns intressenter till att etablera sig 


på Östernäs. 


 


 Timmerterminal – Möte med VD Trätåg hölls den 18/11. Det var ett 


bra möte. Kommunen kommer att initiera ytterligare ett möte med 


Golfklubben. 


 


 Hälsingeråd – rekrytering av de tre tjänsterna med Hälsingeuppdrag 


pågår. Nästa Hälsingeråd är den 8/12.  


 


 Covid 19 – Utvärdering av kommunens krisledningsarbete under 


pandemin är påbörjad. 


 


 Övrigt – Utvärdering av nuvarande Turistbyråavtal pågår inför ny 


upphandling.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 18 november 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


Beslutsexpediering: Akt 





