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 Sören Görgård   
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Forum Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Datum för anslags uppsättande 2021-06-09 

Datum för anslags nedtagande 2021-07-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Karin Höglund  

KS 20210603
(Signerat, SHA-256 A8EF10339C946A95B0F3535A938ACDDC891C6837E0478774A35EE97292194DE1)

Sida 2 av 21



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

3(20) 

Datum 

2021-06-03 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

§ 121 Dnr 00194/2021 
Kommunens skattesats budgetåret 2022 ............................................................ 4 

§ 122 Dnr 00435/2020 
Budget 2022, ELP 2023-2024 ............................................................................. 5 

§ 123 Dnr 00006/2021 
Jämförelse mötesplatserna Kajvall och Kläppaåsen ......................................... 10 

§ 124 Dnr 00345/2018 
Försäljning av Kajvall  ....................................................................................... 11 

§ 125 Dnr 00213/2021 
Driftsbidrag biograf ............................................................................................ 13 

§ 126 Dnr 00177/2021 
Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 2021 ................................. 16 

§ 127 Dnr 00201/2021 
Begäran från AB Ljusdalshem om yttrande från ägaren gällande 
försäljning av Ljusdalsgården ............................................................................ 17 

§ 128 Dnr 00186/2021 
Stenegård 2021-2025 ....................................................................................... 18 

§ 129 Dnr 00224/2021 
Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2020 ................................................ 19 

§ 130 Dnr 00225/2021 
Reviderade stadgar för stiftelsen NärLjus .......................................................... 20 

KS 20210603
(Signerat, SHA-256 A8EF10339C946A95B0F3535A938ACDDC891C6837E0478774A35EE97292194DE1)

Sida 3 av 21



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

4(20) 

Datum 

2021-06-03 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 121 Dnr 00194/2021  

Kommunens skattesats budgetåret 2022 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Skattesatsen för år 2022 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 kronor 

 per skattekrona.          

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget är att Ljusdals kommuns skattesats för år 2022 oförändrat ska vara 

22:36 kronor per skattekrona. Vilket är 22:36 kronor per intjänad hundra-

lapp.                

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 19 maj 2021, § 75 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 18 maj 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V), Stina 

Michelson (S), Solange Nordh (C), Bodil Eriksson (LB) och Lars G Eriksson 

(SD): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Lena Svahn (MP): Skatten ska höjas med 50 öre.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller Lars Molin m fl yrkande.  
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§ 122 Dnr 00435/2020  

Budget 2022, ELP 2023-2024 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Viljeyttring från Socialdemokraterna och Miljöpartiet inför budgetår 2022 

 och 2023-2024 antas. 

 

2.  Socialdemokraternas, Centerpartiets, Moderaternas och 

 Kristdemokraternas förslag gällande Ljusdals kommuns budget för år 

 2022 med fördelning av ekonomiska ramar för 2022 samt långtidsplan 

 2023-2024 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningen har inte lämnat något förslag till fördelning av budget-

ramar och investeringsramar utan överlåter det till kommunstyrelsen. 

Budgetberedningen väljer att nedan beskriva de förutsättningar som gäller 

för budget 2022 samt ELP 2023-2024.  

 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har 

lämnat gemensamt budgetförslag för 2022 samt ELP för 2023-2024. 

 

Ljusdalsbygdens parti och Liberalerna har lämnat gemensamt budgetförslag 

för 2022 samt ELP för 2023-2024. 

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lämnat en viljeyttring inför budget 

2022 och ELP 2023-2024. 

 

Förutsättningar för budget 2022 samt ELP 2023-2024 

 

Balanskravsunderskott att hantera 

Ljusdals kommun har negativa balanskravsresultat att återställa.  

2017: balanskravsresultat -14 436 000 kronor att återställdes år 2020. Kvar 

att reglera under åren 2021 och 2022 är 48,1 miljoner kronor.  

 

2018: balanskravsresultat -24 861 000 kronor att återställas senast 2021. 

Enligt prognos beräknas detta klaras under år 2021. 
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2019: balanskravsresultat -23 239 000 kronor är beräknat återstående 

negativa balanskrav att reglera år 2022. Det budgeterade resultatet för 2022 

måste vara lägst 23 239 000 kronor. 

 

För år 2023 återstår inget negativt balanskravsresultat att hantera varför det 

budgeterade resultatet förslagsvis följer tidigare årliga finansiella mål vilket 

ger en resultatnivå på lägst 6,6 miljoner kronor. För år 2024 är motsvarande 

resultat 6,7 miljoner kronor. 

 

Utrymme att fördela i driftsbudget 

Utifrån nämndernas budgetförslag och de förutsättningar som presenteras här 

finns utrymme att fördela (öka nämndernas budgetramar) för att klara en 

resultatnivå som återställer balanskravsunderskotten. 

 

2022; Aktuell resultatnivå utifrån ELP = 45 132 000 kronor. Utrymme att 

fördela 21 893 000 kronor för att nå resultatnivå = 23 239 000 kronor. 

 

2023; Aktuell resultatnivå utifrån ELP = 39 607 000 kronor. Utrymme att 

fördela 33 007 000 kronor för att nå resultatnivå = 6,6 miljoner kronor. 

 

2024; Aktuell resultatnivå utifrån oförändrade ramar = 39 984 000 kronor. 

Utrymme att fördela 33 284 000 kronor för att nå resultatnivå = 6,7 miljoner 

kronor.                                                       

 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för 2022.  

 

Årligt finansiellt mål: 

Kommunens resultat ska återställa det negativa balanskravsresultatet. 

 

För år 2023-2024 föreslås en årlig resultatnivå motsvarande det tidigare 

finansiella målet med en resultatnivå motsvarande 0,5 procent av 

skatteintäkter och statsbidrag. Vidare föreslås att till budget 2023 ska nya 

årliga och långsiktiga finansiella mål arbetas fram.  
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Resultatbudget 2022-2024: 

Förutsättningarna för resultatbudgeten är: 

• Oförändrad skattesats med utdebitering 22:36 kronor per skattekrona. 

• Ekonomiska förutsättningar gällande skatteintäkter och statsbidrag enligt 

 senaste cirkulär 21:20 från Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

• Senaste befolkningsprognos genomförd 2021. 

 

Nämndernas driftsbudget 

Nämnderna har lämnat sina budgetförslag till budgetberedningen med ett 

samlat äskande på 70 367 000 kronor utöver beslutad ELP.  

  

Kommunstyrelsens tilläggsbudget 

Kommunstyrelsens budget till förfogande föreslås vara 1 miljon kronor per 

år under budgetperioden. 

 

Kommunstyrelsens utvecklingsreserv 

Kommunstyrelsens utvecklingsreserv föreslås vara 900 000 kronor under 

budgetperioden. 

 

Interna priser 

I förslaget är den samlade hyreshöjningen för lokaler 1,2 procent. 

Städenhetens priser föreslås vara oförändrade. Kostenhetens portionspriser 

på sammanlagd nivå höjs med 1 procent. Dock kan vissa objekt eller vissa 

verksamheter få ökade eller minskande interna priser. 

 

Investeringsbudget 

Enligt fastställda riktlinjer för investeringar ska dessa självfinansieras. 

Endast investeringar som ger minskade driftskostnader, investeringar för 

internleasing, investeringar i skogsmaskiner och/eller strategiska 

investeringar för att utveckla Ljusdals kommun får finansieras via upplåning. 

 

I beslutad ELP för 2022-2024 är investeringsramarna sammantaget 27,2 

miljoner kronor år 2022, 25,6 miljoner kronor år 2023. För 2024 är förslaget 

21,1 miljoner kronor vilket är den årliga reinvesteringsnivå som är beräknad. 

Äskanden om utökad investeringsram finns för kommunstyrelsen, samhälls-

servicenämnden och utbildningsnämnden. 
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Utrymme att fördela i investeringsbudget 

2022; Beslutad investeringsram enligt ELP = 27,2 miljoner kronor. 

Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med =  

58 136 000 kronor. 

2023; Beslutad investeringsram enligt ELP = 25,6 miljoner kronor. 

Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med =  

20 571 000 kronor. 

2024; Beslutad investeringsram enligt ELP = 21,1 miljoner kronor. 

Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med =  

25 171 000 kronor. 

Ovan nämnda utrymme bygger på att de årliga resultaten i resultatbudget 

klaras.  

Beslutsunderlag 

Budgetförslag från LB och L 

Budgetförslag från S, C, M och KD 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 maj 2021 

Resultatbudget reviderad 2021-05-12, 14 maj 2021 

Viljeyttring från S och MP inför budget 2022 och ELP 2023-2024 

Utbildningsnämndens protokoll 

Omsorgsnämndens protokoll 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll  

Samhällsservicenämndens protokoll 

Jämförelse skatteintäkter och kommunal utjämning 

Nämndernas budgetäskanden 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP) och Stina Michelson (S): Viljeyttring från 

socialdemokraterna och miljöpartiet antas. Gemensamt budgetförslag från 

socialdemokraterna, centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna antas. 

 

Bodil Eriksson (LB): Budgetförslag från Ljusdalsbygdens parti och 

liberalerna antas. 

 

Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Solange Nordh (C) och Yvonne 

Oscarsson (V): Budgetförslag från socialdemokraterna, centerpartiet, 

moderaterna och kristdemokraterna antas. 

 

Lena Svahn (MP): Budgeten kompletteras med att avverkning av träd över 

120 år gamla upphör till dess att en ny skogsbruksplan är antagen. 
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Kommunstyrelsen ska under hösten 2021 föreslå kommunfullmäktige en 

tilläggsbudget, om ytterligare medel finns att fördela till nämndernas ramar 

för 2022. 

 

Sören Görgård (C) och Solange Nordh (C): Avslag på Lena Svahns yrkande 

om skogsbruksplan.  

Propositionsordning 

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

yrkande om att godkänna viljeyttring från socialdemokraterna och 

miljöpartiet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande om att komplettera budgettexten en komplettering om 

skogsbruksplan. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande om att godkänna budgetförslag från socialdemokraterna, 

centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons 

yrkande om att godkänna budgetförslag från Ljusdalsbygdens parti och 

liberalerna. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till Lena 

Svahns yrkande om att kommunstyrelsen under hösten 2021 ska föreslå 

kommunfullmäktige en tilläggsbudget, om ytterligare medel finns att fördela. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta..  

Reservation 

Bodil Eriksson (LB) reserverar sig till förmån för eget yrkande..  
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§ 123 Dnr 00006/2021  

Jämförelse mötesplatserna Kajvall och Kläppaåsen 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fritidschef Torleif Bakke ger en jämförelse mellan mötesplatserna Kajvall 

och Kläppaåsen.  

Beslutsunderlag 

Jämförelse Kajvall och Kläppaåsen 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 124 Dnr 00345/2018  

Försäljning av Kajvall  

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

 1. Kajvall säljs till budgivare nr 1 för 250 000 kronor.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 28 maj 2020 § 96 att fastigheten Sörkämsta 

6:25 Kajvalls friluftsanläggning ska läggas ut till försäljning och att beslut 

om försäljningen ska fattas av kommunstyrelsen. 

 

Kajvalls friluftsanläggning har nu varit ute till försäljning och två bud har 

inkommit.  

 

Det finns även en intressegrupp, Rädda Kajevall, som bland annat i sociala 

medier säger sig vara intresserad av att driva anläggningen ideellt.  

 

Arbetsutskottet beslutade 12 maj 2021, § 66 att beslut om försäljning ska 

fattas på kommunstyrelsens sammanträde 3 juni. Kommunstyrelsens 

ordförande ska före det sammanträdet kontakta budgivarna samt bjuda in 

gruppen Rädda Kajevall till möte. Kommunstyrelsens ordförande informerar 

vid dagens möte om att hon varit i kontakt med dessa. 

 

Kajevalls vänner inkom 31 maj 2021 med en skrivelse om föreningens 

vision gällande Kajevall.  

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2021, § 66  

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 maj 2021 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 52 

Arbetsutskottets protokoll 16 februari 2021, § 13 

Budgivare 1 

Budgivare 2 presentation 

Bilagor 1-4 till Budgivare 2 

Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2020, § 96 

Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2020, § 72     

KS 20210603
(Signerat, SHA-256 A8EF10339C946A95B0F3535A938ACDDC891C6837E0478774A35EE97292194DE1)

Sida 11 av 21



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

12(20) 

Datum 

2021-06-03 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S), Sören Görgård (C), Lena Svahn (MP), Lars Molin (M), 

Stina Michelson (S) och Lars G Eriksson (SD): Kajvall säljs till budgivare nr 

1 för 250 000 kronor. 

 

Bodil Eriksson (LB) och Harald Noréus (L): Kajevalls vänner får driva 

anläggningen som fortsatt ska ägas av kommunen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Irene Jonssons m fl yrkande mot Bodil Erikssons m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Irene Jonssons m 

fl yrkande.  

Reservationer 

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

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 

Ekonomienheten  
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§ 125 Dnr 00213/2021  

Driftsbidrag biograf 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Från 1 juli 2021 betalas 24 000 kronor samt från 2022 till 2026 årligen 

 betalas 48 000 kronor i driftsbidrag till avtalad entreprenör för drift av 

 biograf Rio i Ljusdal i enlighet med upprättat avtal mellan Ljusdals 

 kommun och Rio Bio AB. 

 

2.  Finansiering för år 2021 sker ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 

 För år 2022-2026 arbetas det årliga anslaget in i samhällsservicenämn-

 dens budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicenämnden föreslår 18 maj 2021, § 81 att från 1 juli 2021 

betalas 24 000 kronor samt från år 2022 till 2026 årligen betalas 48 000 

kronor i driftsbidrag till avtalad entreprenör för drift av biograf Rio i Ljusdal 

i enlighet med upprättat avtal mellan Ljusdals kommun och Rio Bio AB. 

Samhällsservicenämnden föreslår också att finansiering ska ske via 

kommunstyrelsens konto till förfogande. 

 

Rio har funnits i Ljusdal sedan 1912 och har drivits i fyra generationer. 

Sedan bland annat teknik som streaming har utvecklats har besöksantalet 

stadigt gått nedåt. 1999-2000 hade biografen i Ljusdal ett besöksantal på 

24 000 besök årligen jämfört med 2018-2019, 11 000 besökare årligen. 

 

Krister Ellström som drivit biografen har lagt ner sin verksamhet och Helena 

Fagerstam, Rio Bio AB har sedan 1 maj 2021 tagit över driften av biografen 

och är därmed hyresgäst. Krister Ellström äger fortsatt fastigheten. Helena 

Fagerstam har lång erfarenhet i biografområdet och har tidigare arbetat för 

Folkets hus och parker, samt drivit egen konsultverksamhet riktad mot 

biografer och biljettsystem, ekonomi och att söka stöd. 

 

Ovanåkers kommun har ett avtal med biografen i Edsbyn där ett driftsbidrag 

betalas ut årligen. Förhållandena i Ovanåker är jämförbara med 

förhållandena i Ljusdals kommun. Vi har endast en biograf i hela 

kommunen, och Helena blir på samma sätt som i Ovanåker en hyresgäst i 

Ljusdal då Krister fortsatt vill äga fastigheten men inte driva biograf. 
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Summan som nämnts på hyra är mellan 8 000-10 000 kronor per månad i 

Ljusdal och förslaget är en halvering av den summan. Överenskommelsen i 

Ovanåker på en summa om 48 000 kronor per år är likvärdig en halvering av 

en hyra på 8 000 kronor per månad.  

 

För att möjliggöra ekonomiska förutsättningar av biografverksamhet är det 

nödvändigt att avtala ett ekonomiskt driftsbidrag på 4 000 kronor i månaden 

som utbetalas en gång per år till avtalad entreprenör. Ett avtal skrivs mellan 

parterna Ljusdals kommun och i det här fallet Rio Bio AB och ska reglera 

följande: 

 Rio Bio AB och fastighetsägare Krister Ellström har ett upprättat 

hyresavtal skrivet mellan sig och Ljusdals kommun har kännedom om 

aktuellt hyresavtal. 

 

 Rio Bio AB åtar sig att driva biografen i Ljusdal med flertal 

föreställningar och aktuellt utbud året runt. 

 

 Rio Bio AB samverkar med Ljusdals filmförening och tillsammans 

möjliggör de att alternativ/icke kommersiellt gångbar film visas på 

biografen. Villkor för detta regleras i ett separat avtal mellan Ljusdals 

filmklubb och Rio Bio AB. 

 

 Ljusdals kommun, Kulturenheten får i samråd med Rio Bio AB visa 

skolbio vid 10 tillfällen per år enligt lika överenskommelse som funnits 

mellan Ljusdals kommun och Krister Ellström. Separat avtal 

 

 Ljusdals kommun har möjlighet att dagtid nyttja lokaler för egna 

arrangemang. Sker i samråd med Rio Bio AB. 

 

 Ljusdals kommun har möjlighet att utanför ordinarie filmprogram 

kvällstid nyttja lokaler för egna arrangemang. Sker i samråd med Rio 

Bio AB. 

 

 Rio Bio AB bevakar /söker själv de driftsstöd/investeringsstöd som kan 

vara aktuella för biografen.  

 

 Rio Bio AB ansvarar för investeringar, inköp, skötsel av och underhåll 

för teknisk utrustning, möblemang och inventarier. 

 

Värdet av biograf i kommunen: 

Att ha tillgång till film i kommunen är en attraktionskraft för Ljusdals 

kommun men också av stort kulturellt värde. Film är en lättillgänglig 
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konstart som tilltalar många. Utan biograf skulle Ljusdals filmförening inte 

kunna visa sitt utbud av icke kommersiellt gångbar film och filmintresserade 

i alla åldrar skulle behöva söka sig utanför kommunens gränser. Närmsta 

biograf är Delsbo, som är föreningsdriven,  Arbrå och sedan Bollnäs och 

Hudiksvall. Vi skulle heller inte kunna täcka filmområdet i skolkulturen.     

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 18 maj 2021, § 81 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 maj 2021 

Driftsavtal 5 maj 2021     

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Harald Norèus (L), Bodil Eriksson 

(LB), Irene Jonsson (S), Yvonne Oscarsson (V), Lena Svahn (MP) och 

Solange Nordh (C) : Bifall till punkt 1 i samhällsservicenämndens förslag.  

Finansiering för år 2021 sker ur kommunstyrelsens konto till förfogande. För 

år 2022-2026 arbetas det årliga anslaget in i samhällsservicenämndens 

budgetram.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsservicenämndens förslag punkt 1. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande om finansiering. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta. .  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden för verkställande 

Ekonomienheten 
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§ 126 Dnr 00177/2021  

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
2021 
 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 

beslut för individ- och familjeomsorgen första kvartalet 2021.               

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 26 maj 2021 

Protokoll från arbetsmarknads- och socialnämnden 27 april 2021, § 79    
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§ 127 Dnr 00201/2021  

Begäran från AB Ljusdalshem om yttrande från ägaren 
gällande försäljning av Ljusdalsgården 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Ljusdalshems begäran om att få sälja fastigheten Ljusdal Åkersta 22:6 

 (Ljusdalsgården) bifalles.          

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdalshem har på kommunens uppdrag anlitat mäklare för att försälja 

Ljusdalsgården. Budgivningen är avslutad och Ljusdalshem begär nu att få 

verkställa försäljningen.  

 

Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att AB Ljusdalshem 

får sälja fastigheten.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 27 maj 2021 

Begäran från AB Ljusdalshem 10 maj 2021     

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Ljusdalshem får 

sälja fastigheten. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.    

 

Beslutsexpediering 

Akt 

AB Ljusdalshem 
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§ 128 Dnr 00186/2021  

Stenegård 2021-2025 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Redovisning 1 av 10 noteras till protokollet. 

 

2.  Förslaget till redovisningsmall för kommande 5-års period bifalles. 

 

3.  Lägstanivån på förväntad ökning av självfinansiering ska fastställas vid 

 fjärde redovisningstillfället hösten 2022.      

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsens sammanträde 26 november 2020 fattades beslut om 

uppdrag till enheten Stenegård den kommande femårsperioden 2021-2025 

(Dnr 297/2020). Enligt samma beslut ska enheten redovisa till kommun-

styrelsen två gånger om året under innevarande period.  

 

Vid första av tio tillfällen lämnas förslag till hur återrapporteringen ska se ut. 

Vidare lämnas en ekonomisk rapport samt en lägesrapport över organisation, 

aktuella uppdrag/mål. Som utgångspunkt biläggs även en presentation över 

helhetsbilden av den samverkan mellan privata, ideella och offentliga 

organisationer som sker på Stenegård samt nyheter för året (Bilaga 1). Som 

bilaga 2 ligger för kännedom även Här kan du vara, ett koncept- och  

idédokument som ska tjäna som stöd för verksamhetsutvecklingen 2021-

2025. Syftet med dokumentet är att konkretisera beslutade uppdrag/åtgärder 

på samma sätt som visionsdokumentet Gårdsgöra gjorde under 

verksamhetsperioden 2016-2020.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 26 maj 2021 

Bilaga 1 och 2      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt 
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§ 129 Dnr 00224/2021  

Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2020 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisningen godkänns. 

 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.        

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för stiftelsen NärLjus har överlämnat årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020.            

 

Jäv 

 

Sören Görgård (C) och Lena Svahn (MP) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 28 maj 2021 

Årsredovisning 

Revisionsberättelse       

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.     
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§ 130 Dnr 00225/2021  

Reviderade stadgar för stiftelsen NärLjus 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. De av styrelsen antagna reviderade stadgarna i stiftelsen Närljus ska  

 vara gällande.          

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Närljus samt kommunfullmäktige har tidigare beslutat att 

stiftelsen Närljus skall avvecklas. Reviderade stadgar har antagits av 

styrelsen i Närljus 12 maj 2021. Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige anta reviderade stadgar som gällande. 

Ny praxis har utformats gällande stiftelser bildade före 1995 och utifrån 

dessa är det styrelsen i stiftelsen som antar reviderade stadgar. 

Kommunfullmäktige skall därefter besluta att dessa är gällande.   

             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 28 maj 2021 

Protokoll från stiftelsen NärLjus 12 maj 2021 

Stadgar för NärLjus    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.     
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§ 121 Dnr 00194/2021  


Kommunens skattesats budgetåret 2022 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Skattesatsen för år 2022 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 kronor 


 per skattekrona.          


Sammanfattning av ärendet 


Förslaget är att Ljusdals kommuns skattesats för år 2022 oförändrat ska vara 


22:36 kronor per skattekrona. Vilket är 22:36 kronor per intjänad hundra-


lapp.                


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 19 maj 2021, § 75 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 18 maj 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V), Stina 


Michelson (S), Solange Nordh (C), Bodil Eriksson (LB) och Lars G Eriksson 


(SD): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


 


Lena Svahn (MP): Skatten ska höjas med 50 öre.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller Lars Molin m fl yrkande.  
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§ 122 Dnr 00435/2020  


Budget 2022, ELP 2023-2024 


Kommunstyrelsens förslag 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Viljeyttring från Socialdemokraterna och Miljöpartiet inför budgetår 2022 


 och 2023-2024 antas. 


 


2.  Socialdemokraternas, Centerpartiets, Moderaternas och 


 Kristdemokraternas förslag gällande Ljusdals kommuns budget för år 


 2022 med fördelning av ekonomiska ramar för 2022 samt långtidsplan 


 2023-2024 antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Budgetberedningen har inte lämnat något förslag till fördelning av budget-


ramar och investeringsramar utan överlåter det till kommunstyrelsen. 


Budgetberedningen väljer att nedan beskriva de förutsättningar som gäller 


för budget 2022 samt ELP 2023-2024.  


 


Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har 


lämnat gemensamt budgetförslag för 2022 samt ELP för 2023-2024. 


 


Ljusdalsbygdens parti och Liberalerna har lämnat gemensamt budgetförslag 


för 2022 samt ELP för 2023-2024. 


 


Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lämnat en viljeyttring inför budget 


2022 och ELP 2023-2024. 


 


Förutsättningar för budget 2022 samt ELP 2023-2024 


 


Balanskravsunderskott att hantera 


Ljusdals kommun har negativa balanskravsresultat att återställa.  


2017: balanskravsresultat -14 436 000 kronor att återställdes år 2020. Kvar 


att reglera under åren 2021 och 2022 är 48,1 miljoner kronor.  


 


2018: balanskravsresultat -24 861 000 kronor att återställas senast 2021. 


Enligt prognos beräknas detta klaras under år 2021. 
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2019: balanskravsresultat -23 239 000 kronor är beräknat återstående 


negativa balanskrav att reglera år 2022. Det budgeterade resultatet för 2022 


måste vara lägst 23 239 000 kronor. 


 


För år 2023 återstår inget negativt balanskravsresultat att hantera varför det 


budgeterade resultatet förslagsvis följer tidigare årliga finansiella mål vilket 


ger en resultatnivå på lägst 6,6 miljoner kronor. För år 2024 är motsvarande 


resultat 6,7 miljoner kronor. 


 


Utrymme att fördela i driftsbudget 


Utifrån nämndernas budgetförslag och de förutsättningar som presenteras här 


finns utrymme att fördela (öka nämndernas budgetramar) för att klara en 


resultatnivå som återställer balanskravsunderskotten. 


 


2022; Aktuell resultatnivå utifrån ELP = 45 132 000 kronor. Utrymme att 


fördela 21 893 000 kronor för att nå resultatnivå = 23 239 000 kronor. 


 


2023; Aktuell resultatnivå utifrån ELP = 39 607 000 kronor. Utrymme att 


fördela 33 007 000 kronor för att nå resultatnivå = 6,6 miljoner kronor. 


 


2024; Aktuell resultatnivå utifrån oförändrade ramar = 39 984 000 kronor. 


Utrymme att fördela 33 284 000 kronor för att nå resultatnivå = 6,7 miljoner 


kronor.                                                       


 


Finansiella mål 


Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för 2022.  


 


Årligt finansiellt mål: 


Kommunens resultat ska återställa det negativa balanskravsresultatet. 


 


För år 2023-2024 föreslås en årlig resultatnivå motsvarande det tidigare 


finansiella målet med en resultatnivå motsvarande 0,5 procent av 


skatteintäkter och statsbidrag. Vidare föreslås att till budget 2023 ska nya 


årliga och långsiktiga finansiella mål arbetas fram.  


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


7(20) 


Datum 


2021-06-03 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Resultatbudget 2022-2024: 


Förutsättningarna för resultatbudgeten är: 


• Oförändrad skattesats med utdebitering 22:36 kronor per skattekrona. 


• Ekonomiska förutsättningar gällande skatteintäkter och statsbidrag enligt 


 senaste cirkulär 21:20 från Sveriges kommuner och regioner (SKR). 


• Senaste befolkningsprognos genomförd 2021. 


 


Nämndernas driftsbudget 


Nämnderna har lämnat sina budgetförslag till budgetberedningen med ett 


samlat äskande på 70 367 000 kronor utöver beslutad ELP.  


  


Kommunstyrelsens tilläggsbudget 


Kommunstyrelsens budget till förfogande föreslås vara 1 miljon kronor per 


år under budgetperioden. 


 


Kommunstyrelsens utvecklingsreserv 


Kommunstyrelsens utvecklingsreserv föreslås vara 900 000 kronor under 


budgetperioden. 


 


Interna priser 


I förslaget är den samlade hyreshöjningen för lokaler 1,2 procent. 


Städenhetens priser föreslås vara oförändrade. Kostenhetens portionspriser 


på sammanlagd nivå höjs med 1 procent. Dock kan vissa objekt eller vissa 


verksamheter få ökade eller minskande interna priser. 


 


Investeringsbudget 


Enligt fastställda riktlinjer för investeringar ska dessa självfinansieras. 


Endast investeringar som ger minskade driftskostnader, investeringar för 


internleasing, investeringar i skogsmaskiner och/eller strategiska 


investeringar för att utveckla Ljusdals kommun får finansieras via upplåning. 


 


I beslutad ELP för 2022-2024 är investeringsramarna sammantaget 27,2 


miljoner kronor år 2022, 25,6 miljoner kronor år 2023. För 2024 är förslaget 


21,1 miljoner kronor vilket är den årliga reinvesteringsnivå som är beräknad. 


Äskanden om utökad investeringsram finns för kommunstyrelsen, samhälls-


servicenämnden och utbildningsnämnden. 
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Utrymme att fördela i investeringsbudget 


2022; Beslutad investeringsram enligt ELP = 27,2 miljoner kronor. 


Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med =  


58 136 000 kronor. 


2023; Beslutad investeringsram enligt ELP = 25,6 miljoner kronor. 


Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med =  


20 571 000 kronor. 


2024; Beslutad investeringsram enligt ELP = 21,1 miljoner kronor. 


Självfinansierat investeringsutrymme möjligt att utöka ram med =  


25 171 000 kronor. 


Ovan nämnda utrymme bygger på att de årliga resultaten i resultatbudget 


klaras.  


Beslutsunderlag 


Budgetförslag från LB och L 


Budgetförslag från S, C, M och KD 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 maj 2021 


Resultatbudget reviderad 2021-05-12, 14 maj 2021 


Viljeyttring från S och MP inför budget 2022 och ELP 2023-2024 


Utbildningsnämndens protokoll 


Omsorgsnämndens protokoll 


Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll  


Samhällsservicenämndens protokoll 


Jämförelse skatteintäkter och kommunal utjämning 


Nämndernas budgetäskanden 


Yrkanden 


Lena Svahn (MP) och Stina Michelson (S): Viljeyttring från 


socialdemokraterna och miljöpartiet antas. Gemensamt budgetförslag från 


socialdemokraterna, centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna antas. 


 


Bodil Eriksson (LB): Budgetförslag från Ljusdalsbygdens parti och 


liberalerna antas. 


 


Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Solange Nordh (C) och Yvonne 


Oscarsson (V): Budgetförslag från socialdemokraterna, centerpartiet, 


moderaterna och kristdemokraterna antas. 


 


Lena Svahn (MP): Budgeten kompletteras med att avverkning av träd över 


120 år gamla upphör till dess att en ny skogsbruksplan är antagen. 
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Kommunstyrelsen ska under hösten 2021 föreslå kommunfullmäktige en 


tilläggsbudget, om ytterligare medel finns att fördela till nämndernas ramar 


för 2022. 


 


Sören Görgård (C) och Solange Nordh (C): Avslag på Lena Svahns yrkande 


om skogsbruksplan.  


Propositionsordning 


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


yrkande om att godkänna viljeyttring från socialdemokraterna och 


miljöpartiet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande om att komplettera budgettexten en komplettering om 


skogsbruksplan. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 


fl yrkande om att godkänna budgetförslag från socialdemokraterna, 


centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons 


yrkande om att godkänna budgetförslag från Ljusdalsbygdens parti och 


liberalerna. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  


 


Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till Lena 


Svahns yrkande om att kommunstyrelsen under hösten 2021 ska föreslå 


kommunfullmäktige en tilläggsbudget, om ytterligare medel finns att fördela. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta..  


Reservation 


Bodil Eriksson (LB) reserverar sig till förmån för eget yrkande..  
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§ 123 Dnr 00006/2021  


Jämförelse mötesplatserna Kajvall och Kläppaåsen 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Fritidschef Torleif Bakke ger en jämförelse mellan mötesplatserna Kajvall 


och Kläppaåsen.  


Beslutsunderlag 


Jämförelse Kajvall och Kläppaåsen 


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 124 Dnr 00345/2018  


Försäljning av Kajvall  


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


 1. Kajvall säljs till budgivare nr 1 för 250 000 kronor.    


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen beslutade 28 maj 2020 § 96 att fastigheten Sörkämsta 


6:25 Kajvalls friluftsanläggning ska läggas ut till försäljning och att beslut 


om försäljningen ska fattas av kommunstyrelsen. 


 


Kajvalls friluftsanläggning har nu varit ute till försäljning och två bud har 


inkommit.  


 


Det finns även en intressegrupp, Rädda Kajevall, som bland annat i sociala 


medier säger sig vara intresserad av att driva anläggningen ideellt.  


 


Arbetsutskottet beslutade 12 maj 2021, § 66 att beslut om försäljning ska 


fattas på kommunstyrelsens sammanträde 3 juni. Kommunstyrelsens 


ordförande ska före det sammanträdet kontakta budgivarna samt bjuda in 


gruppen Rädda Kajevall till möte. Kommunstyrelsens ordförande informerar 


vid dagens möte om att hon varit i kontakt med dessa. 


 


Kajevalls vänner inkom 31 maj 2021 med en skrivelse om föreningens 


vision gällande Kajevall.  


 


Beslutsunderlag 


 


Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2021, § 66  


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 maj 2021 


Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 52 


Arbetsutskottets protokoll 16 februari 2021, § 13 


Budgivare 1 


Budgivare 2 presentation 


Bilagor 1-4 till Budgivare 2 


Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2020, § 96 


Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2020, § 72     
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Yrkanden 


Irene Jonsson (S), Sören Görgård (C), Lena Svahn (MP), Lars Molin (M), 


Stina Michelson (S) och Lars G Eriksson (SD): Kajvall säljs till budgivare nr 


1 för 250 000 kronor. 


 


Bodil Eriksson (LB) och Harald Noréus (L): Kajevalls vänner får driva 


anläggningen som fortsatt ska ägas av kommunen. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer Irene Jonssons m fl yrkande mot Bodil Erikssons m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Irene Jonssons m 


fl yrkande.  


Reservationer 


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


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen för verkställande 


Ekonomienheten  
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§ 125 Dnr 00213/2021  


Driftsbidrag biograf 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Från 1 juli 2021 betalas 24 000 kronor samt från 2022 till 2026 årligen 


 betalas 48 000 kronor i driftsbidrag till avtalad entreprenör för drift av 


 biograf Rio i Ljusdal i enlighet med upprättat avtal mellan Ljusdals 


 kommun och Rio Bio AB. 


 


2.  Finansiering för år 2021 sker ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 


 För år 2022-2026 arbetas det årliga anslaget in i samhällsservicenämn-


 dens budgetram. 


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsservicenämnden föreslår 18 maj 2021, § 81 att från 1 juli 2021 


betalas 24 000 kronor samt från år 2022 till 2026 årligen betalas 48 000 


kronor i driftsbidrag till avtalad entreprenör för drift av biograf Rio i Ljusdal 


i enlighet med upprättat avtal mellan Ljusdals kommun och Rio Bio AB. 


Samhällsservicenämnden föreslår också att finansiering ska ske via 


kommunstyrelsens konto till förfogande. 


 


Rio har funnits i Ljusdal sedan 1912 och har drivits i fyra generationer. 


Sedan bland annat teknik som streaming har utvecklats har besöksantalet 


stadigt gått nedåt. 1999-2000 hade biografen i Ljusdal ett besöksantal på 


24 000 besök årligen jämfört med 2018-2019, 11 000 besökare årligen. 


 


Krister Ellström som drivit biografen har lagt ner sin verksamhet och Helena 


Fagerstam, Rio Bio AB har sedan 1 maj 2021 tagit över driften av biografen 


och är därmed hyresgäst. Krister Ellström äger fortsatt fastigheten. Helena 


Fagerstam har lång erfarenhet i biografområdet och har tidigare arbetat för 


Folkets hus och parker, samt drivit egen konsultverksamhet riktad mot 


biografer och biljettsystem, ekonomi och att söka stöd. 


 


Ovanåkers kommun har ett avtal med biografen i Edsbyn där ett driftsbidrag 


betalas ut årligen. Förhållandena i Ovanåker är jämförbara med 


förhållandena i Ljusdals kommun. Vi har endast en biograf i hela 


kommunen, och Helena blir på samma sätt som i Ovanåker en hyresgäst i 


Ljusdal då Krister fortsatt vill äga fastigheten men inte driva biograf. 
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Summan som nämnts på hyra är mellan 8 000-10 000 kronor per månad i 


Ljusdal och förslaget är en halvering av den summan. Överenskommelsen i 


Ovanåker på en summa om 48 000 kronor per år är likvärdig en halvering av 


en hyra på 8 000 kronor per månad.  


 


För att möjliggöra ekonomiska förutsättningar av biografverksamhet är det 


nödvändigt att avtala ett ekonomiskt driftsbidrag på 4 000 kronor i månaden 


som utbetalas en gång per år till avtalad entreprenör. Ett avtal skrivs mellan 


parterna Ljusdals kommun och i det här fallet Rio Bio AB och ska reglera 


följande: 


 Rio Bio AB och fastighetsägare Krister Ellström har ett upprättat 


hyresavtal skrivet mellan sig och Ljusdals kommun har kännedom om 


aktuellt hyresavtal. 


 


 Rio Bio AB åtar sig att driva biografen i Ljusdal med flertal 


föreställningar och aktuellt utbud året runt. 


 


 Rio Bio AB samverkar med Ljusdals filmförening och tillsammans 


möjliggör de att alternativ/icke kommersiellt gångbar film visas på 


biografen. Villkor för detta regleras i ett separat avtal mellan Ljusdals 


filmklubb och Rio Bio AB. 


 


 Ljusdals kommun, Kulturenheten får i samråd med Rio Bio AB visa 


skolbio vid 10 tillfällen per år enligt lika överenskommelse som funnits 


mellan Ljusdals kommun och Krister Ellström. Separat avtal 


 


 Ljusdals kommun har möjlighet att dagtid nyttja lokaler för egna 


arrangemang. Sker i samråd med Rio Bio AB. 


 


 Ljusdals kommun har möjlighet att utanför ordinarie filmprogram 


kvällstid nyttja lokaler för egna arrangemang. Sker i samråd med Rio 


Bio AB. 


 


 Rio Bio AB bevakar /söker själv de driftsstöd/investeringsstöd som kan 


vara aktuella för biografen.  


 


 Rio Bio AB ansvarar för investeringar, inköp, skötsel av och underhåll 


för teknisk utrustning, möblemang och inventarier. 


 


Värdet av biograf i kommunen: 


Att ha tillgång till film i kommunen är en attraktionskraft för Ljusdals 


kommun men också av stort kulturellt värde. Film är en lättillgänglig 
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konstart som tilltalar många. Utan biograf skulle Ljusdals filmförening inte 


kunna visa sitt utbud av icke kommersiellt gångbar film och filmintresserade 


i alla åldrar skulle behöva söka sig utanför kommunens gränser. Närmsta 


biograf är Delsbo, som är föreningsdriven,  Arbrå och sedan Bollnäs och 


Hudiksvall. Vi skulle heller inte kunna täcka filmområdet i skolkulturen.     


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 18 maj 2021, § 81 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 maj 2021 


Driftsavtal 5 maj 2021     


Yrkanden 


Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Harald Norèus (L), Bodil Eriksson 


(LB), Irene Jonsson (S), Yvonne Oscarsson (V), Lena Svahn (MP) och 


Solange Nordh (C) : Bifall till punkt 1 i samhällsservicenämndens förslag.  


Finansiering för år 2021 sker ur kommunstyrelsens konto till förfogande. För 


år 2022-2026 arbetas det årliga anslaget in i samhällsservicenämndens 


budgetram.   


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 


samhällsservicenämndens förslag punkt 1. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 


fl yrkande om finansiering. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta. .  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden för verkställande 


Ekonomienheten 
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§ 126 Dnr 00177/2021  


Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
2021 
 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 


beslut för individ- och familjeomsorgen första kvartalet 2021.               


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 26 maj 2021 


Protokoll från arbetsmarknads- och socialnämnden 27 april 2021, § 79    


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


17(20) 


Datum 


2021-06-03 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 127 Dnr 00201/2021  


Begäran från AB Ljusdalshem om yttrande från ägaren 
gällande försäljning av Ljusdalsgården 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Ljusdalshems begäran om att få sälja fastigheten Ljusdal Åkersta 22:6 


 (Ljusdalsgården) bifalles.          


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdalshem har på kommunens uppdrag anlitat mäklare för att försälja 


Ljusdalsgården. Budgivningen är avslutad och Ljusdalshem begär nu att få 


verkställa försäljningen.  


 


Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att AB Ljusdalshem 


får sälja fastigheten.               


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 27 maj 2021 


Begäran från AB Ljusdalshem 10 maj 2021     


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Ljusdalshem får 


sälja fastigheten. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.    


 


Beslutsexpediering 


Akt 


AB Ljusdalshem 
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§ 128 Dnr 00186/2021  


Stenegård 2021-2025 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Redovisning 1 av 10 noteras till protokollet. 


 


2.  Förslaget till redovisningsmall för kommande 5-års period bifalles. 


 


3.  Lägstanivån på förväntad ökning av självfinansiering ska fastställas vid 


 fjärde redovisningstillfället hösten 2022.      


Sammanfattning av ärendet 


På kommunstyrelsens sammanträde 26 november 2020 fattades beslut om 


uppdrag till enheten Stenegård den kommande femårsperioden 2021-2025 


(Dnr 297/2020). Enligt samma beslut ska enheten redovisa till kommun-


styrelsen två gånger om året under innevarande period.  


 


Vid första av tio tillfällen lämnas förslag till hur återrapporteringen ska se ut. 


Vidare lämnas en ekonomisk rapport samt en lägesrapport över organisation, 


aktuella uppdrag/mål. Som utgångspunkt biläggs även en presentation över 


helhetsbilden av den samverkan mellan privata, ideella och offentliga 


organisationer som sker på Stenegård samt nyheter för året (Bilaga 1). Som 


bilaga 2 ligger för kännedom även Här kan du vara, ett koncept- och  


idédokument som ska tjäna som stöd för verksamhetsutvecklingen 2021-


2025. Syftet med dokumentet är att konkretisera beslutade uppdrag/åtgärder 


på samma sätt som visionsdokumentet Gårdsgöra gjorde under 


verksamhetsperioden 2016-2020.             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 26 maj 2021 


Bilaga 1 och 2      


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering: Akt 
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§ 129 Dnr 00224/2021  


Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2020 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Årsredovisningen godkänns. 


 


2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.        


Sammanfattning av ärendet 


Styrelsen för stiftelsen NärLjus har överlämnat årsredovisning för 


räkenskapsåret 2020.            


 


Jäv 


 


Sören Görgård (C) och Lena Svahn (MP) anmäler jäv och deltar inte i 


handläggningen av ärendet.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 28 maj 2021 


Årsredovisning 


Revisionsberättelse       


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.     
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§ 130 Dnr 00225/2021  


Reviderade stadgar för stiftelsen NärLjus 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. De av styrelsen antagna reviderade stadgarna i stiftelsen Närljus ska  


 vara gällande.          


Sammanfattning av ärendet 


Styrelsen i Närljus samt kommunfullmäktige har tidigare beslutat att 


stiftelsen Närljus skall avvecklas. Reviderade stadgar har antagits av 


styrelsen i Närljus 12 maj 2021. Kommunstyrelsen föreslår 


kommunfullmäktige anta reviderade stadgar som gällande. 


Ny praxis har utformats gällande stiftelser bildade före 1995 och utifrån 


dessa är det styrelsen i stiftelsen som antar reviderade stadgar. 


Kommunfullmäktige skall därefter besluta att dessa är gällande.   


             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 28 maj 2021 


Protokoll från stiftelsen NärLjus 12 maj 2021 


Stadgar för NärLjus    


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.     


 


 





