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§ 41 Dnr 00005/2023  

Information om revisorernas arbete 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionens ordförande Björn Brink (C) och revisor Lars Arkegren 

(M) informerar om revisionens arbete. 

 

 Revisorerna är valda av och arbetar på uppdrag av 

kommunfullmäktige. 

 

 Revisorerna ska årligen pröva om: 

 

-   verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk    

    synpunkt tillfredsställande sätt 

-   räkenskaperna är rättvisande 

-   styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig 

 

En genomgång av revisorernas årliga granskningsarbete görs. Man 

presenterar också den preliminära revisionsplanen för 2023. 

 

Kommunstyrelsen får också en information om revisionsarbetet i våra 

kommunala bolag. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 42 Dnr 00004/2023  

Information från kommunchefen 2023 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Östernäs – ingen ny information. Detaljplanering pågår.   

 

 Timmerterminal – möten har hållits med Trafikverket och 

skogsnäringen för att staka ut vägen framåt. Gällande Tallnoret så 

skissar nu Ljusdalshem på detta. I omsorgsnämnden diskuteras 

behoven. I och med markköpet vid golfklubben händer saker. Ett 

stormöte hölls den 2 mars. Projektansvariga är utsedda, en styrgrupp 

ska bildas. Nästa stormöte blir den 19 mars då alla aktiviteter ska 

benas ut och ansvariga utses. 

 

 Hälsingeråd – nästa Hälsingeråd är 22-23/3. Då ska bl a 

verksamhetsplan diskuteras. 

 

 Hälsingeprojekt – Gemensam lön går enligt plan och införande av 

nytt HR-system för Ljusdal blir till hösten. Omtag har skett gällande 

rekrytering av IT-driftschef Hälsingland (tidigare kallad 

Transformationsledare). Söderhamn ansvarar. 

  

 Hallarna Älvvallen – den geologiska undersökningen samt 

dagvattenutredning visar inget hinder att bygga på Älvvallen. 

Därmed går processen vidare med projektering och upphandling.  

 

Lena Svahn (S) vill ha mer information om varför Ljusdals kommun har den 

högsta sjukfrånvaron i landet. Nicklas Bremefors informerar om att ärendet 

är med på nästa veckas personalutskott. Förvaltningarna arbetar proaktivt 

med denna fråga. 

 

Kristoffer Kavallin (MP) vill ha mer information om hallarna. 

Kommunchefen tar med denna fråga till kommunstyrelsens beredning. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 8 mars 2023 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutexpediering 

Akt  
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§ 43 Dnr 00079/2023  

Information om kommunstyrelsens inspel i 
budgetdialogen- för kännedom 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar om kommunstyrelsens 

inspel i budgetdialogen som hölls med samtliga nämnder den 1 mars..  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 44 Dnr 00006/2023  

Information om status på arbetet med analysgrupperna 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande verksamhetschef Peter Evansson informerar om status på arbetet 

med analysgrupperna. 

 

Grupperna har samlat information och ska nu påbörja arbetet med att följa 

upp och analysera informationen. 

 

Kommunstyrelsen kommer att få ytterligare information kring analysarbetet 

på Framtidsdagen den 5 april.  

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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§ 45 Dnr 00009/2022  

Verksamhetsplan och budget 2023 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Verksamhetsplanen för 2023 godkänns. 

 

2. Budgetförslag avseende driftsbudget och investeringsbudget för 2023 

 samt ELP 2024-2025 godkänns.  

 

3. I utredningen om föreningsstöd ska det skiljas på ekonomiska bidrag och 

 samverkan.  

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande kommunchef presenterades förslag till verksamhetsplan och 

detaljbudget 2023 vid  sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott 25 

januari 2023, § 6 Vid sammanträdet beslutades att föreslå kommunstyrelsen 

att godkänna förslagen. 

 

I samband med kommunstyrelsens sammanträde i februari så drogs ärendet 

ut ur dagordningen av den styrande majoriteten. Vid arbetsutskottets 

sammanträde 22 februari 2023, § 19 lämnade majoriteten sitt förslag till 

revidering av verksamhetsplanen. Det som förändrats jämfört med den 

verksamhetsplan som kommunstyrelseförvaltningen berett är att den 

politiska majoriteten bestående av M, L, SD, KD och Ljusdalsbygdens parti 

har prioriterat projekten, kommenterat vissa samt tagit bort ekologiska 

livsmedel som en del av uppdraget till kostenheten (närproducerade finns 

kvar). 

 

Det ursprungliga förslaget till detaljbudget och verksamhetsplan har 

förhandlats enligt MBL § 11 varav Vision, kommunal och Lärarnas 

riksförbund förklarat sig oeniga till förslaget. Protokoll från förhandlingen 

kommer att bifogas handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde den 15 

mars.  

 

Den ursprungliga verksamhetsplanen samt den reviderade verksamhets-

planen för 2023 innehållandes prioriteringar från den politiska majoriteten 

bifogas handlingarna.  
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 22 februari 2023, § 19 

Reviderad tjänsteskrivelse 21 februari 2023 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och detaljbudget 2023 majoritetens 

förslag 21 februari 2023 

Tjänsteskrivelse - tidigare förslag 2 februari 2023 

Arbetsutskottets protokoll 25 januari 2023, § 6 

Kommunens verksamhetsplan 2023 23 januari 2023 

Yrkanden 

Henrik Karlström (SD), Lena Svahn (S) och Solange Nordh (C): Bifall till 

arbetsutskottets förslag 25 januari 2023, § 6.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Henrik Karlströms m fl yrkande mot arbetsutskottets 

förslag 22 februari 2023, § 19 mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller Henrik Karlströms m fl yrkande.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen och biträdande kommunchefen 
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§ 46 Dnr 00080/2023  

Månadsuppföljning per februari 2023 (presentation sker 
på sammanträdet) 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Månadsuppföljning per februari 2023 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt månads-

uppföljning per februari innehållande budgetuppföljning per februari med 

helårsprognos 2023 för Ljusdals kommun.  

 

Det bokförda resultatet för kommunen per februari är -0,2 miljoner kronor. 

Budgetuppföljningen per februari visar en prognos för helåret 2023 på 10,7 

miljoner kronor. 

 

I enlighet med de nya ekonomistyrningsreglerna för Ljusdals kommun 

inträder med automatik anställnings- och inköpsstopp för utbildnings-

nämnden till dess att nämnden till kommunstyrelsen redovisat en åtgärdsplan 

för eliminering av underskottet. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 

sammantaget uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god 

ekonomisk hushållning.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt månads-

uppföljning per februari innehållande budgetuppföljning per 28 februari med 

helårsprognos 2023 för Ljusdals kommun.  

 

Nedan redovisas en sammanfattning av budgetuppföljning januari-februari 

med helårsprognos 2023. För mer information hänvisas till upprättad 

Presentation månadsuppföljning februari 2023 (separat bilaga). 

 

Budgetuppföljning januari-februari                           
Det bokförda resultatet för kommunen per 28 februari är -0,2 miljoner 

kronor. Resultatet beror delvis på naturliga variationer i periodisering av 

kostnader och intäkter. Resultatet är något sämre än bokfört resultat 

motsvarande period föregående år, men något bättre än periodiserad budget. 
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Helårsprognos 2023                         

Budgetuppföljningen per 28 februari visar ett prognostiserat resultat för 

helåret 2023 på 10,7 miljoner kronor. Budgeterat resultat för året är 14,0 

miljoner kronor vilket innebär en negativ budgetavvikelse på totalt -3,3 

miljoner kronor. 

 

Nämndernas sammantagna prognos är negativ och uppgår till -1,6 miljoner 

kronor jämfört med budget. De flesta nämnder gör bedömningen att 

budgeten håller med undantag av utbildningsnämnden (-1,6 miljoner 

kronor).  

 

Centrala poster och finansiering visar sammantaget en negativ prognos med 

–1,7 miljoner kronor jämfört med budget och beror främst på högre 

pensionskostnader än tidigare beräknat. Detta motverkas till viss del av 

högre skatteintäkter än förväntat. 

 

Bedömning 

Det prognostiserade årsresultatet, 10,7 miljoner kronor för Ljusdals kommun 

baserat på budgetuppföljning av utfall per februari är något sämre än resultat 

i årsbudget, 14,0 miljoner kronor.  

 

I enlighet med de nya ekonomistyrningsreglerna för Ljusdals kommun 

inträder med automatik anställnings- och inköpsstopp för utbildnings-

nämnden till dess att nämnden till kommunstyrelsen redovisat en åtgärdsplan 

för eliminering av underskottet. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 

sammantaget uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god 

ekonomisk hushållning.  

 

Den negativa budgetavvikelsen beror dock dels på utbildningsnämndens 

underskott och dels på centrala finansiella poster (pensionskostnader) av 

tillfällig karaktär.  

 

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

utbildningsnämnden arbetar aktivt med åtgärder för att eliminera 

prognostiserat budgetunderskott. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 14 mars 2023 

Presentation månadsuppföljning per februari 2023 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsnämnden för kännedom 
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§ 47 Dnr 00158/2023  

Budgetdirektiv för 2024 och ELP 2025-2026 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Direktiv för budget 2024 och ELP 2025-2026 antas som ett 

 planeringsinstrument och grund  för  det fortsatta arbetet med budget 

 2024 och ELP 2024-2025. 

 

2.  Resultatmålet för år 2024 ska vara 1% för att sedan öka till 1,5% för år 

 2025 och 2% för år 2026. 

 

3.  Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta preliminära 

 budgetramar per nämnd samt att utfärda de anvisningar till nämnder och 

 förvaltningar som krävs för beredning av ärendet.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat budgetdirektiv med planerings-

förutsättningar (bilaga) inför det fortsatta arbetet med Budget 2024 med ELP 

(Ekonomisk Långtids Plan) för åren 2025-2026. I underlaget ingår även en 

tidplan. 

 

Planeringsförutsättningarna beskriver vilka ekonomiska förutsättningar 

Ljusdals kommun har för att kunna planera verksamhetens omfattning och 

inriktning de närmaste åren.  

 

Viktiga utgångspunkter är bland annat regler och praxis, lagstiftningens krav 

på en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning, bokslut 2022, 

budget 2023, ELP 2024-2025 samt prognoser om förväntad ekonomisk 

tillväxt och kostnadsökningar de närmaste åren.  

 

Ett viktigt syfte med analysen är att utifrån finansiella mål och beräknade 

tillgängliga resurser identifiera en ram för hur mycket den löpande 

verksamheten får kosta samt hur mycket investeringarna kan uppgå till och 

dess finansiering.  

 

Utifrån dessa budgetdirektiv ska ett beslutsunderlag upprättas med 

preliminära ekonomiska ramar och övergripande nämndplaner.  
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Samtidigt vidtar det politiska arbetet med att fastställa viljeinriktning samt 

hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och 

verksamheter. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar budgetdirektiv till 

Budgetberedningen och Kommunstyrelsen och föreslår att dessa ska utgöra 

ett planeringsinstrument och grund för det fortsatta arbetet med Budget 2024 

med ELP för 2025-2026. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 7 mars 2023 

Yrkanden 

Henrik Karlström (SD), Kjell Israelsson (M), Henrik Estander (L), Jonny 

Mill (LB), Roger Kastman (KD) och Kristoffer Kavallin (MP): 

Resultatmålet för år 2024 ska vara 1% för att sedan öka till 1,5% för år 2025 

och 2% för år 2026. 

 

Lena Svahn (S); Solange Nordh (C), Irène Jonsson (S) och Anna-Karin 

Zachrisson (C): Avslag på Henrik Karlströms yrkande. Bifall till 

förvaltningens förslag till resultatmål. 

 

Henrik Estander (L): Avslag på Lena Svahns yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Henrik Karlströms m fl yrkande om resultatmål mot 

Lena Svahns m fl yrkande om resultatmål. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller Henrik Karlströms m fl yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Henrik Karlströms m fl yrkande, Nej-röst för Lena Svahns m fl 

yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 7 Ja-röster mot 4 Nej- röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla 

Henrik Karlströms m fl yrkande.  
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Pernilla Färlin (M), Henrik Karlström (SD), Henrik Estander (LB), Jonny 

Mill (L), Roger Kastman (KD), Kristoffer Kavallin (MP) och Kjell 

Israelsson (M) röstar Ja. 

 

Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Anna-Karin Zachrisson (C) och Solange 

Nordh (C) röstar Nej.  

Reservationer  

Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Anna-Karin Zachrisson (C) och Solange 

Nordh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lena Svahns yrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att direktiv för 

budget 2024 och ELP 2025-2026 antas som ett planeringsinstrument och 

grund för det fortsatta arbetet med budget 2024 och ELP 2025-2026. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att kommun-

styrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta preliminära budgetramar per 

nämnd samt att utfärda de anvisningar till nämnder och förvaltningar som 

krävs för beredning av ärendet.  Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten 

Samtliga nämnder (protokoll och reviderat dokument budgetdirektiv) 

Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 
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§ 48 Dnr 00273/2022  

Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen 
(komplettering) 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

           

1. För budgetåret 2023 fastställa total ram för Ljusdals kommun lån till 130 

 miljoner kronor. 

  

2. För budgetåret 2023 fastställa total ram för borgen till de kommunala 

 bolagen till 1 393 miljoner kronor.  

 

Komplettering: följande fördelning av borgensram gäller per bolag: 

 

a. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ljusdalshems låneförpliktelser 

 upp till högsta lånebelopp om 450 miljoner kronor, jämte därpå löpande 

 ränta och kostnader.  

b. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ljusdals Servicehus 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 150  miljoner kronor jämte 

 därpå löpande ränta och kostnader. 

c. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 165 miljoner kronor, jämte 

 därpå löpande ränta och kostnader. 

d. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät AB:s 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 61 miljoner kronor, jämte 

 därpå löpande ränta och kostnader. 

e. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energiföretag AB:s 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 95 miljoner kronor, jämte 

 därpå löpande ränta och kostnader. 

f. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet AB:s låneförpliktelser upp 

 till högsta lånebelopp om 60 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta 

 och kostnader. 

g. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Vatten AB:s 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 365 miljoner kronor, jämte 

 därpå löpande ränta och kostnader. 

h. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdals Renhållning AB:s 

 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 47 miljoner kronor, jämte 

 därpå löpande ränta och kostnader. 
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Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28 om låne- och borgensram för 

kommunen respektive koncernen. 

 

I tjänsteskrivelsen finns en specifikation av den totala borgensramen 

uppdelat i ramar för respektive bolag. 

 

Kommuninvest har hört av sig och behöver få denna uppdelning inskriven i 

beslutsformuleringen för att det ska bli formellt rätt vid kommande 

omsättningar av lån med kommunal borgen.  

 

Med anledning av detta har föreliggande förtydligande komplettering gjorts.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2023, § 4 

Tjänsteskrivelse 21 december 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2022, § 145 

Yrkanden 

Solange Nordh (C): Bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 49 Dnr 00439/2022  

Begäran från Inlandsbanan AB om att 
ägarkommunerna överför befintligt borgensåtagande 
hos Inlandståget AB till Inlandsbanan AB 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s 

 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 470 632 kronor 

 jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

Sammanfattning av ärendet 

Inlandsbanan AB i samråd med Kommuninvest har inkommit med en 

begäran att Kommunfullmäktige hos ägarkommunerna beslutar att överföra 

sitt befintliga borgensåtagande hos Inlandståget AB till Inlandsbanan AB. 

 

Bakgrund 

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB 

och de två dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB. 

Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. 

 

Ljusdals kommun är en av 19 ägarkommuner i Inlandsbanan AB. Ljusdals 

kommun äger 60 aktier (av totalt 2 794 aktier), vilket motsvarar en ägarandel 

med 2,1 %. 

 

Inlandsbanan AB förvaltar sedan 1993 järnvägsanläggningen Inlandsbanan 

från Mora till Gällivare på uppdrag av staten. Uppdraget innebär att 

bibehålla och utveckla järnvägen Inlandsbanan. För detta får bolaget ett 

driftsbidrag för att täcka kostnaderna för drift och underhåll av anlägg-

ningen. Inlandsbanan AB arbetar för den regionala utvecklingen av inlandet 

och dess kommuner. För ägarkommunerna är banan en förutsättning för en 

stor del av det näringsliv inom framförallt skogs- och gruvnäring som har en 

stor betydelse i dessa regioner. En utveckling och satsning på Inlandsbanan 

gynnar inte bara invånarna och näringslivet i kommunerna längs banan utan 

även den nationella tillväxten. 
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Begäran från Inlandsbanan AB 

 

Under 2019 togs styrelsebeslut om att förvärva motorvagnar till 

Inlandsbanan AB:s dotterbolag Inlandståget AB. Affären genomfördes 

därefter enligt beslut men pga. pandemin och senare även kriget i Ukraina 

försenades och fördyrades ombyggnationen av motorvagnarna i Polen. Det 

är därför först nu i slutet av 2022 som samtliga motorvagnar är levererade, 

godkända och på plats hos Inlandståg i Sverige. De ökade kostnaderna har 

försatt Inlandståget AB i ekonomiska svårigheter vilket ledde till att 

moderbolaget tvingades till att begära aktieägartillskott från 

ägarkommunerna under 2022.  

 

För att undvika och säkerställa att inget nytt likviditetsbehov uppstår framåt i 

tiden har styrelsen i Inlandsbanan AB beslutat att överföra ägandet av de nya 

motorvagnarna från dotterbolaget till moderbolaget. På så sätt hamnar lån 

och tillhörande kostnader för de nya motorvagnarna i en starkare 

balansräkning där det statliga anslaget dessutom ytterligare förstärker 

ekonomin i form av ett kraftigt förhöjt årligt bidrag från och med 2023.  

 

Fordonen syftar fortsatt till att skapa nya förutsättningar för ökad 

persontrafik kopplat till Inlandsbanan. I och med att ägandet av persontågen 

läggs över på Inlandsbanan AB kommer dessa fortsättningsvis hyras ut till 

operatörer som bedriver själva trafiken.  

 

I samråd med Kommuninvest begär nu Inlandsbanan AB att respektive 

Kommunfullmäktige snarast och vid nästkommande möte fattar beslut om 

ändrad borgen och att beslutet är utan specifika villkor och därmed lika för 

alla borgenärer, enligt krav från Kommuninvest. På likviddagen i början av 

2023 kommer det nya borgensåtagandet ersätta det gamla men till ett justerat 

lägre belopp då avbetalningar genomförts sedan upprättandet av det tidigare 

borgensåtagandet.  

  

Bedömning 

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att begäran från Inlandsbanan AB 

om överföring av borgen från dotterbolag till moderbolag är rimlig med 

syftet att undvika och säkerställa att inget nytt likviditetsbehov uppstår 

framåt och ställer sig positiv till förslaget. Mot denna bakgrund föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att Ljusdals kommun beslutar att överföra 

befintligt borgensåtagande hos Inlandståget AB till Inlandsbanan AB.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 8 december 2022 

Begäran från Inlandsbanan 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S) och Solange Nordh (C): Bifall till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 50 Dnr 00157/2023  

Samordning av kommunala besöksanläggningar 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Kommunchefen får  uppdrag att utreda och lämna förslag på en 

 organisation där de kommunala besöksanläggningarna samordnas. Målet 

 ska vara: 

 

 En kostnadseffektiv organisation med tydlig ansvar för kommunens 

anläggningar för besöksnäring. 

 Ökad integration, samarbete med övrig besöksnäring i kommunen 

och Hälsingland. 

 Ökad satsning på marknadsföring av anläggningarna. 

 Ökad satsning på att ansöka om projektmedel/offentliga medel. 

 En balans mellan aktiviteter för besökare, ökad attraktionskraft och 

offentliga medel.  

 Ökad satsning på att underlätta för och stötta de som driver och vill 

driva verksamhet vid de kommunala anläggningarna. 

  

2.  Anläggningarna Fönebasen och Albert Vikstens författartorp ska läggas 

 till i utredningsuppdraget.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun fattade hösten 2012 beslut om utveckling av kommunens 

anläggningar och allmänna besöksmål. Förslaget då innebar att: 

 

Verksamhetsledaren på Stenegård ges ett utökat uppdrag om att utveckla 

kommunens övriga anläggningar. T ex kan nämnas Folkparken, Fönebasen, 

etc. Utifrån den geografiska spridningen bör detta kompletteras med ett 

utökat uppdrag till Fågelsjö ek. Förening som idag driver den kommunala 

Hälsingegården, tillika världsarvet, Fågelsjö gammelgård. 

  

Verksamhetsledaren ska: 

 arbeta för att skapa levande och välkomnande kommunala 

anläggningar.  

 vara den samlande och utvecklande kraften för kommunens 

anläggningar. 

 i sin roll agera utifrån ett samhällsperspektiv för kommunens bästa. 
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Verksamhetsledaren ansvarar för: 

 

 att samverka med och skapa bra förutsättningar för de som verkar på 

kommunala anläggningar. 

 att marknadsföra och synliggöra kommunala anläggningar genom 

personliga kontakter, media och hemsida, etc. 

 att samarbeta med driftsansvariga kommunala enheter 

 att samarbeta med lokala och regionala aktörer 

 att koordinera evenemang och arrangemang. 

 samverka med Fågelsjö ek. Förening och dess uppdrag att utveckla 

gården Fågelsjö Bortom Åa samt anläggningar i den västra 

kommundelen.   

 

Kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin skriver i skrivelse 7 mars att 

Ljusdals kommun har sedan 2012 utvecklats inom besöksnäringen. 

Kommunen har anläggningarna som Stenegård, Svedbovallen, Loos 

Koboltgruva, Fågelsjö Gammelgård, Folkparken samt Inlandsbanan som är 

besöksmål.  

 

De anläggningarna behöver integreras med det totala arbetet som sker i 

kommunen för att utveckla besöksnäringen. Ett viktigt arbete för att få hela 

kommunen att leva. Många aktiviteter sker på respektive anläggningar 

samtidigt som besöksnäringen kraftigt utvecklas.  

 

Det beslut som togs 2012 av kommunfullmäktige behöver ses över och nya 

tag tas för att anpassa de kommunala besöksanläggningarna till dagens 

situation. 

 

Mot den bakgrunden behöver Ljusdals kommun ta ett helhetsgrepp för sina 

anläggningar och skapa en organisation som innefattar alla anläggningar. 

Målet ska vara: 

 

 En kostnadseffektiv organisation med tydlig ansvar för kommunens 

anläggningar för besöksnäring. 

 Ökad integration, samarbete med övrig besöksnäring i kommunen 

och Hälsingland. 

 Ökad satsning på marknadsföring av anläggningarna. 

 Ökad satsning på att ansöka om projektmedel/offentliga medel. 

 En balans mellan aktiviteter för besökare, ökad attraktionskraft och 

offentliga medel.  
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Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 7 mars 2023 

Yrkanden 

Henrik Karlström (SD), Roger Kastman (KD): Bifall till förslag från 

kommunstyrelsens ordförande.  Anläggningarna Fönebasen och Albert 

Vikstens författartorp ska läggas till i utredningsuppdraget.  

 

Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Solange Nordh (C) och Kristoffer 

Kavallin (MP): Ärendet ska beredas i kommunstyrelsens arbetsutskott med 

en beskrivning av problembild och motiv i nuläget.  

 

Kristoffer Kavallin (MP): Följande mål ska läggas till: Ökad satsning på att 

underlätta för och stötta de som driver och vill driva verksamhet vid de 

kommunala anläggningarna. 

 

Lena Svahn (S) och Iréne Jonsson (S): Avslag på Kristoffer Kavallins 

yrkande.  

Propositionsordning 

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

yrkande om att ärendet ska beredas i kommunstyrelsens arbetsutskott med en 

beskrivning av problembild och motiv i nuläget. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen avslår detta. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet. 

Omröstningsresultat 

Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå 

yrkandet. 

 

Pernilla Färlin (M), Henrik Karlström (SD), Henrik Estander (L), Jonny Mill 

(LB), Roger Kastman (KD) och Kjell Israelsson (M) röstar Ja. 
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Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Anna-Karin Zachrisson (C), Kristoffer 

Kavallin (MP) och Solange Nordh (C) röstar Nej.  

Reservationer 

Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Anna-Karin Zachrisson (C) och Solange 

Nordh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lena Svahns yrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Henrik Karlströms 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Kavallins tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 
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§ 51 Dnr 00118/2023  

Prioritering planuppdrag 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Förslag till prioritering av detaljplaner godkänns med ändringen att 

 förslag till prioriteringar ska beslutas i arbetsutskottet.  

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i att effektivisera planprocessen behövs en tydlighet vid 

prioritering av ansökningar om planläggning. Utifrån denna prioritering 

avgörs vilka detaljplaner som ska påbörjas när och i vilken ordning. 

 

Prioriteringen av detaljplaner utgår från kommunens prioriterade mål, i 

Agenda 2030. På detta sätt ska kommunens mål främjas i samhälls-

planeringen. Projektet kommer att löpa på under hela 2023. 

 

Prioritering av detaljplaner sker också utifrån detaljplanens komplexitet.  

 

Förslag till prioriteringar tas fram kvartalsvis och beslutas av kommunchef 

efter avstämning med kommunstyrelsens ordförande. Kvartalsrapport med 

aktiva planer, vilande planer och väntelista redovisas för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 22 februari 2023, § 13 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 februari 2023 

Prioritering detaljplaner 13 februari 2023 

Yrkanden 

Lena Svahn (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 52 Dnr 00462/2022  

Skrivelse från Järvsöguiderna gällande samarbete 
kring Kyrkbybadet i Järvsö 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Mark för föreslagen åtgärd upplåts inte under 2023.  

 

2.  Kommunchefen får i uppdrag att se över statusen på kommunens 

 badplatser samt Folkparksbadet.  

Sammanfattning av ärendet 

Våren 2022 ansökte Järvsöguiderna om att få nyttja del av den kommunala 

badplatsen i Järvsö, Kyrkbybadet, för att bedriva uthyrning av till exempel 

kanoter och andra vattenaktiviteter samt ha någon typ av kioskverksamhet. 

Kommunstyrelsen beslutade vid det tillfället att inte upplåta mark 

(kommunstyrelsen 12 maj 2022, § 104). 

 

Nu har en ny förfrågan kommit in från samma aktör, Järvsöguiderna vill 

arrendera Kyrkbybadet för att utveckla badplatsen och vill ha en dialog med 

kommunen om vad som kan göras på både kort och lång sikt. Det är samma 

typ av aktiviteter som är tänkta som i den tidigare förfrågan. Järvsöguiderna 

erbjuder sig att ta över skötsel och underhåll under nyttjandetiden. 

 

Samhällsserviceförvaltningen har tillfrågats och fritidsenheten, som har hand 

om kommunens badplatser, gör för närvarande en översyn av de kommunala 

badplatserna. Det som noterats om Kyrkbybadet är att åtgärder behövs för att 

förbättra parkeringen och för att tillgänglighetsanpassa badplatsen. Fina 

dagar blir parkeringen snabbt full och det parkeras även längs vägen ner till 

badplatsen, vilket kan hindra framkomlighet för räddningstjänst. 

 

Med hänsyn till tidigare beslut och att översynen av badplatserna pågår anser 

förvaltningen sammanfattningsvis att kommunen inte bör upplåta badplatsen 

inför sommarsäsong 2023 och att vi bör se över om och på vilket sätt en 

eventuell upplåtelse kan ske i framtiden.  

 

Arbetsutskottet föreslår 22 februari 2023, § 18 att mark för föreslagen åtgärd 

inte upplåts under 2023 samt att förvaltningen får i uppdrag att utreda 

möjligheterna för framtida markupplåtelser på kommunala badplatser.  
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 22 februari 2023, § 18 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 januari 2023 

Kartbilaga Kyrkbybadet 2 februari 2023 

Skrivelse och bilaga 20 december 2022 

Yrkanden 

Henrik Karlström (SD): Mark för föreslagen åtgärd upplåts inte under 2023. 

Kommunchefen får i uppdrag att se över statusen på kommunens badplatser 

samt Folkparksbadet.  

 

Lena Svahn (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Utredningen ska 

presenteras för kommunstyrelsen i oktober månad. Kommunstyrelsen ska 

också i oktober månad få en redogörelse för de åtgärder som vidtagits på 

Kyrkbybadet under sommaren 2023.  

 

Solange Nordh (C): Avslag på Henrik Karlströms yrkande. Bifall till Lena 

Svahns yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att inte upplåta 

mark under 2023 för föreslagen åtgärd. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer Henrik Karlströms yrkande om att ge kommunchefen i 

uppdrag att se över statusen på kommunens badplatser samt Folkparksbadet 

mot Lena Svahns yrkande om att bifalla arbetsutskottets förslag att ge 

förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för framtida markupp-

låtelser på kommunens badplatser. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller Henrik Karlströms yrkande.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

Reservationer  

Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Anna-Karin Zachrisson (C) och Solange 

Nordh (C) reserverar sig till förmån för Lena Svahns yrkanden.  

 

Beslutsexpediering: Akt, Järvsöguiderna, KC för verkställande 
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§ 53 Dnr 00125/2022  

Utredning av organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöförhållanden inom utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Utredningen noteras till protokollet.  

 

2. Kommunchefen uppdras att återkomma med förslag på vidare hantering. 

 

3. Kommunstyrelsen har tagit del av utbildningsnämndens yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet gav 27 april 2022, § 38 uppdrag till kommunchefen att 

utreda organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden inom 

utbildningsförvaltningen.  

 

Utredningen upphandlades och Public Partner blev den som fick utföra 

utredningen. 

 

Utredningen presenterades på personalutskottets sammanträde 22 februari 

2023, § 8. Personalutskottet beslutade att rapporten skickas till 

utbildningsnämnden samt att ge utbildningsnämnden uppdrag att återkomma 

till kommunstyrelsen i mars 2023 med yttrande över rapporten samt i maj 

2023 med redovisning av åtgärdsplan. Personalutskottet föreslår att 

kommunstyrelsen godkänner rapporten samt att ge kommunchefen i uppdrag 

att återkomma med förslag på vidare hantering.  

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 22 februari 2023, § 8 

Rapport från Public Partner 22 februari 2023 

Yrkanden 

Kristoffer Kavallin (MP), Henrik Karlström (SD) och Solange Nordh (C): 

Utredningen noteras till protokollet. 
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Lena Svahn (S): Bifall till Kristoffer Kavallins yrkande och arbetsutskottets 

förslag att kommunchefen uppdras att återkomma med förslag på vidare 

hantering. Kommunstyrelsen har tagit del av utbildningsnämndens yttrande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Kavallins m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag på 

vidare hantering. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande om att kommunstyrelsen har tagit del av utbildningsnämndens 

yttrande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 

Utbildningsnämnden för kännedom 
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§ 54 Dnr 00156/2023  

Val av ordförande för Kommunala Pensionärsrådet 
(KPR) respektive Rådet för funktionshinderfrågor 
(RÅFF), mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1.  Maud Jonsson (L) väljs till ordförande i KPR. 

 

2.  Marie-Louise Hellström (LB) väljs till ordförande i RÅFF. 

 

3.  Finansiering av rådens arbete, 200 000 kronor årligen, sker ur 

 kommunstyrelsens utvecklingsreserv år 2023 för att sedan arbetas in i 

 budgeten. Detta ska täcka kostnad för arvoden för fyra möten per råd och 

 år, inget administrativt stöd kopplas till råden. 

 

4.  Kommunchefen ges i uppdrag att göra en översyn av rådens reglementen.          

Sammanfattning av ärendet 

Framtid Ljusdal vill ta ett grepp kring KPR och RÅFF och vill därför att 

rådens verksamheter startar upp. Kommunstyrelsens ordförande föreslår 

därför att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde väljer ordförande för 

respektive råd samt fattar beslut om finansiering av kostnaderna för råden. 

Kommunchefen ges även ett uppdrag att göra en översyn av reglementena.           

Beslutsunderlag 

Skrivelse kommunstyrelsens ordförande 3 mars 2023 

Yrkanden 

Lena Svahn (S): Ärendet ska dras ur kommunstyrelsens dagordning.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Omröstning begärs. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet. 

Omröstningsresultat 

Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå 

Lena Svahns yrkande. 

 

Pernilla Färlin (M), Henrik Karlström (SD), Henrik Estander (L), Jonny Mill 

(LB), Roger Kastman (KD) och Kjell Israelsson (M) röstar Ja. 

 

Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Anna-Karin Zachrisson (C), Kristoffer 

Kavallin (MP) och Solange Nordh (C) röstar Nej.  

Protokollsanteckning 

Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Anna-Karin Zachrisson (C), Kristoffer 

Kavallin (MP) och Solange Nordh (C) reserverar sig mot beslutet att inte dra 

ur ärendet från dagordningen.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Kommunchefen för verkställande 

Ekonomienheten  
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§ 55 Dnr 00002/2023  

Delegationsbeslut 2023 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 5-12. 

 

Samtliga delegationsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 7 mars 2023 

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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§ 56 Dnr 00003/2023  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- 
uppsiktsplikt 2023 

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: 

 

 Omsorgsnämnden 22 februari 2023 

 

 Arbetsmarknads- och socialnämnden 21 februari 2023 

 

 Utbildningsnämnden 23 februari 2023 

 

 Samhällsservicenämnden 14 februari 2023 

 

 Ljusdalshem styrelsemöte 25 januari 2023 

 

 Överförmyndarnämnden 15 februari 2023             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 7 mars 2023 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS 15 mars för signering
(Signerat, SHA-256 B7D2F772FE7D844D70545084E53F1A7FFA3B2DD8A13626D49BCF7519CFEB781F)

Sida 35 av 38



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

36(37) 

Datum 

2023-03-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr 00155/2022  

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
fjärde kvartalet 2022 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt redovisning över ej 

verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen kvartal fyra 2022.                    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 7 mars 2023 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 58 Dnr 00156/2022  

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg fjärde kvartalet 2022 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 

äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande fjärde kvartalet 2022.                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 7 mars 2023 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 41 Dnr 00005/2023  


Information om revisorernas arbete 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunrevisionens ordförande Björn Brink (C) och revisor Lars Arkegren 


(M) informerar om revisionens arbete. 


 


 Revisorerna är valda av och arbetar på uppdrag av 


kommunfullmäktige. 


 


 Revisorerna ska årligen pröva om: 


 


-   verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk    


    synpunkt tillfredsställande sätt 


-   räkenskaperna är rättvisande 


-   styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig 


 


En genomgång av revisorernas årliga granskningsarbete görs. Man 


presenterar också den preliminära revisionsplanen för 2023. 


 


Kommunstyrelsen får också en information om revisionsarbetet i våra 


kommunala bolag. 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 42 Dnr 00004/2023  


Information från kommunchefen 2023 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 


 


 Östernäs – ingen ny information. Detaljplanering pågår.   


 


 Timmerterminal – möten har hållits med Trafikverket och 


skogsnäringen för att staka ut vägen framåt. Gällande Tallnoret så 


skissar nu Ljusdalshem på detta. I omsorgsnämnden diskuteras 


behoven. I och med markköpet vid golfklubben händer saker. Ett 


stormöte hölls den 2 mars. Projektansvariga är utsedda, en styrgrupp 


ska bildas. Nästa stormöte blir den 19 mars då alla aktiviteter ska 


benas ut och ansvariga utses. 


 


 Hälsingeråd – nästa Hälsingeråd är 22-23/3. Då ska bl a 


verksamhetsplan diskuteras. 


 


 Hälsingeprojekt – Gemensam lön går enligt plan och införande av 


nytt HR-system för Ljusdal blir till hösten. Omtag har skett gällande 


rekrytering av IT-driftschef Hälsingland (tidigare kallad 


Transformationsledare). Söderhamn ansvarar. 


  


 Hallarna Älvvallen – den geologiska undersökningen samt 


dagvattenutredning visar inget hinder att bygga på Älvvallen. 


Därmed går processen vidare med projektering och upphandling.  


 


Lena Svahn (S) vill ha mer information om varför Ljusdals kommun har den 


högsta sjukfrånvaron i landet. Nicklas Bremefors informerar om att ärendet 


är med på nästa veckas personalutskott. Förvaltningarna arbetar proaktivt 


med denna fråga. 


 


Kristoffer Kavallin (MP) vill ha mer information om hallarna. 


Kommunchefen tar med denna fråga till kommunstyrelsens beredning. 
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Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 8 mars 2023 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt  
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§ 43 Dnr 00079/2023  


Information om kommunstyrelsens inspel i 
budgetdialogen- för kännedom 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar om kommunstyrelsens 


inspel i budgetdialogen som hölls med samtliga nämnder den 1 mars..  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  
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§ 44 Dnr 00006/2023  


Information om status på arbetet med analysgrupperna 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Biträdande verksamhetschef Peter Evansson informerar om status på arbetet 


med analysgrupperna. 


 


Grupperna har samlat information och ska nu påbörja arbetet med att följa 


upp och analysera informationen. 


 


Kommunstyrelsen kommer att få ytterligare information kring analysarbetet 


på Framtidsdagen den 5 april.  


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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§ 45 Dnr 00009/2022  


Verksamhetsplan och budget 2023 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Verksamhetsplanen för 2023 godkänns. 


 


2. Budgetförslag avseende driftsbudget och investeringsbudget för 2023 


 samt ELP 2024-2025 godkänns.  


 


3. I utredningen om föreningsstöd ska det skiljas på ekonomiska bidrag och 


 samverkan.  


Sammanfattning av ärendet 


Biträdande kommunchef presenterades förslag till verksamhetsplan och 


detaljbudget 2023 vid  sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott 25 


januari 2023, § 6 Vid sammanträdet beslutades att föreslå kommunstyrelsen 


att godkänna förslagen. 


 


I samband med kommunstyrelsens sammanträde i februari så drogs ärendet 


ut ur dagordningen av den styrande majoriteten. Vid arbetsutskottets 


sammanträde 22 februari 2023, § 19 lämnade majoriteten sitt förslag till 


revidering av verksamhetsplanen. Det som förändrats jämfört med den 


verksamhetsplan som kommunstyrelseförvaltningen berett är att den 


politiska majoriteten bestående av M, L, SD, KD och Ljusdalsbygdens parti 


har prioriterat projekten, kommenterat vissa samt tagit bort ekologiska 


livsmedel som en del av uppdraget till kostenheten (närproducerade finns 


kvar). 


 


Det ursprungliga förslaget till detaljbudget och verksamhetsplan har 


förhandlats enligt MBL § 11 varav Vision, kommunal och Lärarnas 


riksförbund förklarat sig oeniga till förslaget. Protokoll från förhandlingen 


kommer att bifogas handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde den 15 


mars.  


 


Den ursprungliga verksamhetsplanen samt den reviderade verksamhets-


planen för 2023 innehållandes prioriteringar från den politiska majoriteten 


bifogas handlingarna.  
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Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 22 februari 2023, § 19 


Reviderad tjänsteskrivelse 21 februari 2023 


Kommunstyrelsens verksamhetsplan och detaljbudget 2023 majoritetens 


förslag 21 februari 2023 


Tjänsteskrivelse - tidigare förslag 2 februari 2023 


Arbetsutskottets protokoll 25 januari 2023, § 6 


Kommunens verksamhetsplan 2023 23 januari 2023 


Yrkanden 


Henrik Karlström (SD), Lena Svahn (S) och Solange Nordh (C): Bifall till 


arbetsutskottets förslag 25 januari 2023, § 6.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer Henrik Karlströms m fl yrkande mot arbetsutskottets 


förslag 22 februari 2023, § 19 mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller Henrik Karlströms m fl yrkande.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen och biträdande kommunchefen 
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§ 46 Dnr 00080/2023  


Månadsuppföljning per februari 2023 (presentation sker 
på sammanträdet) 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Månadsuppföljning per februari 2023 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt månads-


uppföljning per februari innehållande budgetuppföljning per februari med 


helårsprognos 2023 för Ljusdals kommun.  


 


Det bokförda resultatet för kommunen per februari är -0,2 miljoner kronor. 


Budgetuppföljningen per februari visar en prognos för helåret 2023 på 10,7 


miljoner kronor. 


 


I enlighet med de nya ekonomistyrningsreglerna för Ljusdals kommun 


inträder med automatik anställnings- och inköpsstopp för utbildnings-


nämnden till dess att nämnden till kommunstyrelsen redovisat en åtgärdsplan 


för eliminering av underskottet. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 


sammantaget uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god 


ekonomisk hushållning.  


 


Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt månads-


uppföljning per februari innehållande budgetuppföljning per 28 februari med 


helårsprognos 2023 för Ljusdals kommun.  


 


Nedan redovisas en sammanfattning av budgetuppföljning januari-februari 


med helårsprognos 2023. För mer information hänvisas till upprättad 


Presentation månadsuppföljning februari 2023 (separat bilaga). 


 


Budgetuppföljning januari-februari                           
Det bokförda resultatet för kommunen per 28 februari är -0,2 miljoner 


kronor. Resultatet beror delvis på naturliga variationer i periodisering av 


kostnader och intäkter. Resultatet är något sämre än bokfört resultat 


motsvarande period föregående år, men något bättre än periodiserad budget. 
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Helårsprognos 2023                         


Budgetuppföljningen per 28 februari visar ett prognostiserat resultat för 


helåret 2023 på 10,7 miljoner kronor. Budgeterat resultat för året är 14,0 


miljoner kronor vilket innebär en negativ budgetavvikelse på totalt -3,3 


miljoner kronor. 


 


Nämndernas sammantagna prognos är negativ och uppgår till -1,6 miljoner 


kronor jämfört med budget. De flesta nämnder gör bedömningen att 


budgeten håller med undantag av utbildningsnämnden (-1,6 miljoner 


kronor).  


 


Centrala poster och finansiering visar sammantaget en negativ prognos med 


–1,7 miljoner kronor jämfört med budget och beror främst på högre 


pensionskostnader än tidigare beräknat. Detta motverkas till viss del av 


högre skatteintäkter än förväntat. 


 


Bedömning 


Det prognostiserade årsresultatet, 10,7 miljoner kronor för Ljusdals kommun 


baserat på budgetuppföljning av utfall per februari är något sämre än resultat 


i årsbudget, 14,0 miljoner kronor.  


 


I enlighet med de nya ekonomistyrningsreglerna för Ljusdals kommun 


inträder med automatik anställnings- och inköpsstopp för utbildnings-


nämnden till dess att nämnden till kommunstyrelsen redovisat en åtgärdsplan 


för eliminering av underskottet. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 


sammantaget uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god 


ekonomisk hushållning.  


 


Den negativa budgetavvikelsen beror dock dels på utbildningsnämndens 


underskott och dels på centrala finansiella poster (pensionskostnader) av 


tillfällig karaktär.  


 


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


utbildningsnämnden arbetar aktivt med åtgärder för att eliminera 


prognostiserat budgetunderskott. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 14 mars 2023 


Presentation månadsuppföljning per februari 2023 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Utbildningsnämnden för kännedom 
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§ 47 Dnr 00158/2023  


Budgetdirektiv för 2024 och ELP 2025-2026 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Direktiv för budget 2024 och ELP 2025-2026 antas som ett 


 planeringsinstrument och grund  för  det fortsatta arbetet med budget 


 2024 och ELP 2024-2025. 


 


2.  Resultatmålet för år 2024 ska vara 1% för att sedan öka till 1,5% för år 


 2025 och 2% för år 2026. 


 


3.  Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta preliminära 


 budgetramar per nämnd samt att utfärda de anvisningar till nämnder och 


 förvaltningar som krävs för beredning av ärendet.    


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat budgetdirektiv med planerings-


förutsättningar (bilaga) inför det fortsatta arbetet med Budget 2024 med ELP 


(Ekonomisk Långtids Plan) för åren 2025-2026. I underlaget ingår även en 


tidplan. 


 


Planeringsförutsättningarna beskriver vilka ekonomiska förutsättningar 


Ljusdals kommun har för att kunna planera verksamhetens omfattning och 


inriktning de närmaste åren.  


 


Viktiga utgångspunkter är bland annat regler och praxis, lagstiftningens krav 


på en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning, bokslut 2022, 


budget 2023, ELP 2024-2025 samt prognoser om förväntad ekonomisk 


tillväxt och kostnadsökningar de närmaste åren.  


 


Ett viktigt syfte med analysen är att utifrån finansiella mål och beräknade 


tillgängliga resurser identifiera en ram för hur mycket den löpande 


verksamheten får kosta samt hur mycket investeringarna kan uppgå till och 


dess finansiering.  


 


Utifrån dessa budgetdirektiv ska ett beslutsunderlag upprättas med 


preliminära ekonomiska ramar och övergripande nämndplaner.  
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Samtidigt vidtar det politiska arbetet med att fastställa viljeinriktning samt 


hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och 


verksamheter. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar budgetdirektiv till 


Budgetberedningen och Kommunstyrelsen och föreslår att dessa ska utgöra 


ett planeringsinstrument och grund för det fortsatta arbetet med Budget 2024 


med ELP för 2025-2026. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 7 mars 2023 


Yrkanden 


Henrik Karlström (SD), Kjell Israelsson (M), Henrik Estander (L), Jonny 


Mill (LB), Roger Kastman (KD) och Kristoffer Kavallin (MP): 


Resultatmålet för år 2024 ska vara 1% för att sedan öka till 1,5% för år 2025 


och 2% för år 2026. 


 


Lena Svahn (S); Solange Nordh (C), Irène Jonsson (S) och Anna-Karin 


Zachrisson (C): Avslag på Henrik Karlströms yrkande. Bifall till 


förvaltningens förslag till resultatmål. 


 


Henrik Estander (L): Avslag på Lena Svahns yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer Henrik Karlströms m fl yrkande om resultatmål mot 


Lena Svahns m fl yrkande om resultatmål. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller Henrik Karlströms m fl yrkande. 


 


Omröstning begärs. 


 


Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för Henrik Karlströms m fl yrkande, Nej-röst för Lena Svahns m fl 


yrkande. 


Omröstningsresultat 


Med 7 Ja-röster mot 4 Nej- röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla 


Henrik Karlströms m fl yrkande.  
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Pernilla Färlin (M), Henrik Karlström (SD), Henrik Estander (LB), Jonny 


Mill (L), Roger Kastman (KD), Kristoffer Kavallin (MP) och Kjell 


Israelsson (M) röstar Ja. 


 


Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Anna-Karin Zachrisson (C) och Solange 


Nordh (C) röstar Nej.  


Reservationer  


Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Anna-Karin Zachrisson (C) och Solange 


Nordh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lena Svahns yrkande. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att direktiv för 


budget 2024 och ELP 2025-2026 antas som ett planeringsinstrument och 


grund för det fortsatta arbetet med budget 2024 och ELP 2025-2026. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att kommun-


styrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta preliminära budgetramar per 


nämnd samt att utfärda de anvisningar till nämnder och förvaltningar som 


krävs för beredning av ärendet.  Ordföranden finner att kommunstyrelsen 


bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ekonomienheten 


Samtliga nämnder (protokoll och reviderat dokument budgetdirektiv) 


Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 
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§ 48 Dnr 00273/2022  


Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen 
(komplettering) 


Kommunstyrelsens förslag 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


           


1. För budgetåret 2023 fastställa total ram för Ljusdals kommun lån till 130 


 miljoner kronor. 


  


2. För budgetåret 2023 fastställa total ram för borgen till de kommunala 


 bolagen till 1 393 miljoner kronor.  


 


Komplettering: följande fördelning av borgensram gäller per bolag: 


 


a. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ljusdalshems låneförpliktelser 


 upp till högsta lånebelopp om 450 miljoner kronor, jämte därpå löpande 


 ränta och kostnader.  


b. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ljusdals Servicehus 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 150  miljoner kronor jämte 


 därpå löpande ränta och kostnader. 


c. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 165 miljoner kronor, jämte 


 därpå löpande ränta och kostnader. 


d. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät AB:s 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 61 miljoner kronor, jämte 


 därpå löpande ränta och kostnader. 


e. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energiföretag AB:s 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 95 miljoner kronor, jämte 


 därpå löpande ränta och kostnader. 


f. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet AB:s låneförpliktelser upp 


 till högsta lånebelopp om 60 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta 


 och kostnader. 


g. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Vatten AB:s 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 365 miljoner kronor, jämte 


 därpå löpande ränta och kostnader. 


h. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdals Renhållning AB:s 


 låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 47 miljoner kronor, jämte 


 därpå löpande ränta och kostnader. 
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Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28 om låne- och borgensram för 


kommunen respektive koncernen. 


 


I tjänsteskrivelsen finns en specifikation av den totala borgensramen 


uppdelat i ramar för respektive bolag. 


 


Kommuninvest har hört av sig och behöver få denna uppdelning inskriven i 


beslutsformuleringen för att det ska bli formellt rätt vid kommande 


omsättningar av lån med kommunal borgen.  


 


Med anledning av detta har föreliggande förtydligande komplettering gjorts.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2023, § 4 


Tjänsteskrivelse 21 december 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2022, § 145 


Yrkanden 


Solange Nordh (C): Bifall till förslaget.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 49 Dnr 00439/2022  


Begäran från Inlandsbanan AB om att 
ägarkommunerna överför befintligt borgensåtagande 
hos Inlandståget AB till Inlandsbanan AB 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s 


 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 470 632 kronor 


 jämte därpå löpande ränta och kostnader.  


Sammanfattning av ärendet 


Inlandsbanan AB i samråd med Kommuninvest har inkommit med en 


begäran att Kommunfullmäktige hos ägarkommunerna beslutar att överföra 


sitt befintliga borgensåtagande hos Inlandståget AB till Inlandsbanan AB. 


 


Bakgrund 


Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB 


och de två dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB. 


Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. 


 


Ljusdals kommun är en av 19 ägarkommuner i Inlandsbanan AB. Ljusdals 


kommun äger 60 aktier (av totalt 2 794 aktier), vilket motsvarar en ägarandel 


med 2,1 %. 


 


Inlandsbanan AB förvaltar sedan 1993 järnvägsanläggningen Inlandsbanan 


från Mora till Gällivare på uppdrag av staten. Uppdraget innebär att 


bibehålla och utveckla järnvägen Inlandsbanan. För detta får bolaget ett 


driftsbidrag för att täcka kostnaderna för drift och underhåll av anlägg-


ningen. Inlandsbanan AB arbetar för den regionala utvecklingen av inlandet 


och dess kommuner. För ägarkommunerna är banan en förutsättning för en 


stor del av det näringsliv inom framförallt skogs- och gruvnäring som har en 


stor betydelse i dessa regioner. En utveckling och satsning på Inlandsbanan 


gynnar inte bara invånarna och näringslivet i kommunerna längs banan utan 


även den nationella tillväxten. 
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Begäran från Inlandsbanan AB 


 


Under 2019 togs styrelsebeslut om att förvärva motorvagnar till 


Inlandsbanan AB:s dotterbolag Inlandståget AB. Affären genomfördes 


därefter enligt beslut men pga. pandemin och senare även kriget i Ukraina 


försenades och fördyrades ombyggnationen av motorvagnarna i Polen. Det 


är därför först nu i slutet av 2022 som samtliga motorvagnar är levererade, 


godkända och på plats hos Inlandståg i Sverige. De ökade kostnaderna har 


försatt Inlandståget AB i ekonomiska svårigheter vilket ledde till att 


moderbolaget tvingades till att begära aktieägartillskott från 


ägarkommunerna under 2022.  


 


För att undvika och säkerställa att inget nytt likviditetsbehov uppstår framåt i 


tiden har styrelsen i Inlandsbanan AB beslutat att överföra ägandet av de nya 


motorvagnarna från dotterbolaget till moderbolaget. På så sätt hamnar lån 


och tillhörande kostnader för de nya motorvagnarna i en starkare 


balansräkning där det statliga anslaget dessutom ytterligare förstärker 


ekonomin i form av ett kraftigt förhöjt årligt bidrag från och med 2023.  


 


Fordonen syftar fortsatt till att skapa nya förutsättningar för ökad 


persontrafik kopplat till Inlandsbanan. I och med att ägandet av persontågen 


läggs över på Inlandsbanan AB kommer dessa fortsättningsvis hyras ut till 


operatörer som bedriver själva trafiken.  


 


I samråd med Kommuninvest begär nu Inlandsbanan AB att respektive 


Kommunfullmäktige snarast och vid nästkommande möte fattar beslut om 


ändrad borgen och att beslutet är utan specifika villkor och därmed lika för 


alla borgenärer, enligt krav från Kommuninvest. På likviddagen i början av 


2023 kommer det nya borgensåtagandet ersätta det gamla men till ett justerat 


lägre belopp då avbetalningar genomförts sedan upprättandet av det tidigare 


borgensåtagandet.  


  


Bedömning 


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att begäran från Inlandsbanan AB 


om överföring av borgen från dotterbolag till moderbolag är rimlig med 


syftet att undvika och säkerställa att inget nytt likviditetsbehov uppstår 


framåt och ställer sig positiv till förslaget. Mot denna bakgrund föreslår 


kommunstyrelseförvaltningen att Ljusdals kommun beslutar att överföra 


befintligt borgensåtagande hos Inlandståget AB till Inlandsbanan AB.  


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


22(37) 


Datum 


2023-03-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 8 december 2022 


Begäran från Inlandsbanan 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S) och Solange Nordh (C): Bifall till förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 50 Dnr 00157/2023  


Samordning av kommunala besöksanläggningar 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Kommunchefen får  uppdrag att utreda och lämna förslag på en 


 organisation där de kommunala besöksanläggningarna samordnas. Målet 


 ska vara: 


 


 En kostnadseffektiv organisation med tydlig ansvar för kommunens 


anläggningar för besöksnäring. 


 Ökad integration, samarbete med övrig besöksnäring i kommunen 


och Hälsingland. 


 Ökad satsning på marknadsföring av anläggningarna. 


 Ökad satsning på att ansöka om projektmedel/offentliga medel. 


 En balans mellan aktiviteter för besökare, ökad attraktionskraft och 


offentliga medel.  


 Ökad satsning på att underlätta för och stötta de som driver och vill 


driva verksamhet vid de kommunala anläggningarna. 


  


2.  Anläggningarna Fönebasen och Albert Vikstens författartorp ska läggas 


 till i utredningsuppdraget.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun fattade hösten 2012 beslut om utveckling av kommunens 


anläggningar och allmänna besöksmål. Förslaget då innebar att: 


 


Verksamhetsledaren på Stenegård ges ett utökat uppdrag om att utveckla 


kommunens övriga anläggningar. T ex kan nämnas Folkparken, Fönebasen, 


etc. Utifrån den geografiska spridningen bör detta kompletteras med ett 


utökat uppdrag till Fågelsjö ek. Förening som idag driver den kommunala 


Hälsingegården, tillika världsarvet, Fågelsjö gammelgård. 


  


Verksamhetsledaren ska: 


 arbeta för att skapa levande och välkomnande kommunala 


anläggningar.  


 vara den samlande och utvecklande kraften för kommunens 


anläggningar. 


 i sin roll agera utifrån ett samhällsperspektiv för kommunens bästa. 
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Verksamhetsledaren ansvarar för: 


 


 att samverka med och skapa bra förutsättningar för de som verkar på 


kommunala anläggningar. 


 att marknadsföra och synliggöra kommunala anläggningar genom 


personliga kontakter, media och hemsida, etc. 


 att samarbeta med driftsansvariga kommunala enheter 


 att samarbeta med lokala och regionala aktörer 


 att koordinera evenemang och arrangemang. 


 samverka med Fågelsjö ek. Förening och dess uppdrag att utveckla 


gården Fågelsjö Bortom Åa samt anläggningar i den västra 


kommundelen.   


 


Kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin skriver i skrivelse 7 mars att 


Ljusdals kommun har sedan 2012 utvecklats inom besöksnäringen. 


Kommunen har anläggningarna som Stenegård, Svedbovallen, Loos 


Koboltgruva, Fågelsjö Gammelgård, Folkparken samt Inlandsbanan som är 


besöksmål.  


 


De anläggningarna behöver integreras med det totala arbetet som sker i 


kommunen för att utveckla besöksnäringen. Ett viktigt arbete för att få hela 


kommunen att leva. Många aktiviteter sker på respektive anläggningar 


samtidigt som besöksnäringen kraftigt utvecklas.  


 


Det beslut som togs 2012 av kommunfullmäktige behöver ses över och nya 


tag tas för att anpassa de kommunala besöksanläggningarna till dagens 


situation. 


 


Mot den bakgrunden behöver Ljusdals kommun ta ett helhetsgrepp för sina 


anläggningar och skapa en organisation som innefattar alla anläggningar. 


Målet ska vara: 


 


 En kostnadseffektiv organisation med tydlig ansvar för kommunens 


anläggningar för besöksnäring. 


 Ökad integration, samarbete med övrig besöksnäring i kommunen 


och Hälsingland. 


 Ökad satsning på marknadsföring av anläggningarna. 


 Ökad satsning på att ansöka om projektmedel/offentliga medel. 


 En balans mellan aktiviteter för besökare, ökad attraktionskraft och 


offentliga medel.  
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Beslutsunderlag 


Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 7 mars 2023 


Yrkanden 


Henrik Karlström (SD), Roger Kastman (KD): Bifall till förslag från 


kommunstyrelsens ordförande.  Anläggningarna Fönebasen och Albert 


Vikstens författartorp ska läggas till i utredningsuppdraget.  


 


Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Solange Nordh (C) och Kristoffer 


Kavallin (MP): Ärendet ska beredas i kommunstyrelsens arbetsutskott med 


en beskrivning av problembild och motiv i nuläget.  


 


Kristoffer Kavallin (MP): Följande mål ska läggas till: Ökad satsning på att 


underlätta för och stötta de som driver och vill driva verksamhet vid de 


kommunala anläggningarna. 


 


Lena Svahn (S) och Iréne Jonsson (S): Avslag på Kristoffer Kavallins 


yrkande.  


Propositionsordning 


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


yrkande om att ärendet ska beredas i kommunstyrelsens arbetsutskott med en 


beskrivning av problembild och motiv i nuläget. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen avslår detta. 


 


Omröstning begärs. 


 


Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet. 


Omröstningsresultat 


Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå 


yrkandet. 


 


Pernilla Färlin (M), Henrik Karlström (SD), Henrik Estander (L), Jonny Mill 


(LB), Roger Kastman (KD) och Kjell Israelsson (M) röstar Ja. 
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Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Anna-Karin Zachrisson (C), Kristoffer 


Kavallin (MP) och Solange Nordh (C) röstar Nej.  


Reservationer 


Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Anna-Karin Zachrisson (C) och Solange 


Nordh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lena Svahns yrkande. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Henrik Karlströms 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 


Kavallins tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen för verkställande 
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§ 51 Dnr 00118/2023  


Prioritering planuppdrag 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Förslag till prioritering av detaljplaner godkänns med ändringen att 


 förslag till prioriteringar ska beslutas i arbetsutskottet.  


Sammanfattning av ärendet 


Som ett led i att effektivisera planprocessen behövs en tydlighet vid 


prioritering av ansökningar om planläggning. Utifrån denna prioritering 


avgörs vilka detaljplaner som ska påbörjas när och i vilken ordning. 


 


Prioriteringen av detaljplaner utgår från kommunens prioriterade mål, i 


Agenda 2030. På detta sätt ska kommunens mål främjas i samhälls-


planeringen. Projektet kommer att löpa på under hela 2023. 


 


Prioritering av detaljplaner sker också utifrån detaljplanens komplexitet.  


 


Förslag till prioriteringar tas fram kvartalsvis och beslutas av kommunchef 


efter avstämning med kommunstyrelsens ordförande. Kvartalsrapport med 


aktiva planer, vilande planer och väntelista redovisas för kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 22 februari 2023, § 13 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 februari 2023 


Prioritering detaljplaner 13 februari 2023 


Yrkanden 


Lena Svahn (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt, Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 52 Dnr 00462/2022  


Skrivelse från Järvsöguiderna gällande samarbete 
kring Kyrkbybadet i Järvsö 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Mark för föreslagen åtgärd upplåts inte under 2023.  


 


2.  Kommunchefen får i uppdrag att se över statusen på kommunens 


 badplatser samt Folkparksbadet.  


Sammanfattning av ärendet 


Våren 2022 ansökte Järvsöguiderna om att få nyttja del av den kommunala 


badplatsen i Järvsö, Kyrkbybadet, för att bedriva uthyrning av till exempel 


kanoter och andra vattenaktiviteter samt ha någon typ av kioskverksamhet. 


Kommunstyrelsen beslutade vid det tillfället att inte upplåta mark 


(kommunstyrelsen 12 maj 2022, § 104). 


 


Nu har en ny förfrågan kommit in från samma aktör, Järvsöguiderna vill 


arrendera Kyrkbybadet för att utveckla badplatsen och vill ha en dialog med 


kommunen om vad som kan göras på både kort och lång sikt. Det är samma 


typ av aktiviteter som är tänkta som i den tidigare förfrågan. Järvsöguiderna 


erbjuder sig att ta över skötsel och underhåll under nyttjandetiden. 


 


Samhällsserviceförvaltningen har tillfrågats och fritidsenheten, som har hand 


om kommunens badplatser, gör för närvarande en översyn av de kommunala 


badplatserna. Det som noterats om Kyrkbybadet är att åtgärder behövs för att 


förbättra parkeringen och för att tillgänglighetsanpassa badplatsen. Fina 


dagar blir parkeringen snabbt full och det parkeras även längs vägen ner till 


badplatsen, vilket kan hindra framkomlighet för räddningstjänst. 


 


Med hänsyn till tidigare beslut och att översynen av badplatserna pågår anser 


förvaltningen sammanfattningsvis att kommunen inte bör upplåta badplatsen 


inför sommarsäsong 2023 och att vi bör se över om och på vilket sätt en 


eventuell upplåtelse kan ske i framtiden.  


 


Arbetsutskottet föreslår 22 februari 2023, § 18 att mark för föreslagen åtgärd 


inte upplåts under 2023 samt att förvaltningen får i uppdrag att utreda 


möjligheterna för framtida markupplåtelser på kommunala badplatser.  
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Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 22 februari 2023, § 18 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 januari 2023 


Kartbilaga Kyrkbybadet 2 februari 2023 


Skrivelse och bilaga 20 december 2022 


Yrkanden 


Henrik Karlström (SD): Mark för föreslagen åtgärd upplåts inte under 2023. 


Kommunchefen får i uppdrag att se över statusen på kommunens badplatser 


samt Folkparksbadet.  


 


Lena Svahn (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Utredningen ska 


presenteras för kommunstyrelsen i oktober månad. Kommunstyrelsen ska 


också i oktober månad få en redogörelse för de åtgärder som vidtagits på 


Kyrkbybadet under sommaren 2023.  


 


Solange Nordh (C): Avslag på Henrik Karlströms yrkande. Bifall till Lena 


Svahns yrkande. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att inte upplåta 


mark under 2023 för föreslagen åtgärd. Ordföranden finner att 


kommunstyrelsen bifaller detta. 


 


Ordföranden ställer Henrik Karlströms yrkande om att ge kommunchefen i 


uppdrag att se över statusen på kommunens badplatser samt Folkparksbadet 


mot Lena Svahns yrkande om att bifalla arbetsutskottets förslag att ge 


förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för framtida markupp-


låtelser på kommunens badplatser. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 


bifaller Henrik Karlströms yrkande.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  


Reservationer  


Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Anna-Karin Zachrisson (C) och Solange 


Nordh (C) reserverar sig till förmån för Lena Svahns yrkanden.  


 


Beslutsexpediering: Akt, Järvsöguiderna, KC för verkställande 
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§ 53 Dnr 00125/2022  


Utredning av organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöförhållanden inom utbildningsförvaltningen 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Utredningen noteras till protokollet.  


 


2. Kommunchefen uppdras att återkomma med förslag på vidare hantering. 


 


3. Kommunstyrelsen har tagit del av utbildningsnämndens yttrande.  


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsutskottet gav 27 april 2022, § 38 uppdrag till kommunchefen att 


utreda organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden inom 


utbildningsförvaltningen.  


 


Utredningen upphandlades och Public Partner blev den som fick utföra 


utredningen. 


 


Utredningen presenterades på personalutskottets sammanträde 22 februari 


2023, § 8. Personalutskottet beslutade att rapporten skickas till 


utbildningsnämnden samt att ge utbildningsnämnden uppdrag att återkomma 


till kommunstyrelsen i mars 2023 med yttrande över rapporten samt i maj 


2023 med redovisning av åtgärdsplan. Personalutskottet föreslår att 


kommunstyrelsen godkänner rapporten samt att ge kommunchefen i uppdrag 


att återkomma med förslag på vidare hantering.  


Beslutsunderlag 


Personalutskottets protokoll 22 februari 2023, § 8 


Rapport från Public Partner 22 februari 2023 


Yrkanden 


Kristoffer Kavallin (MP), Henrik Karlström (SD) och Solange Nordh (C): 


Utredningen noteras till protokollet. 
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Lena Svahn (S): Bifall till Kristoffer Kavallins yrkande och arbetsutskottets 


förslag att kommunchefen uppdras att återkomma med förslag på vidare 


hantering. Kommunstyrelsen har tagit del av utbildningsnämndens yttrande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 


Kavallins m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag på 


vidare hantering. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande om att kommunstyrelsen har tagit del av utbildningsnämndens 


yttrande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen för verkställande 


Utbildningsnämnden för kännedom 
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§ 54 Dnr 00156/2023  


Val av ordförande för Kommunala Pensionärsrådet 
(KPR) respektive Rådet för funktionshinderfrågor 
(RÅFF), mandatperioden 2023-2026 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1.  Maud Jonsson (L) väljs till ordförande i KPR. 


 


2.  Marie-Louise Hellström (LB) väljs till ordförande i RÅFF. 


 


3.  Finansiering av rådens arbete, 200 000 kronor årligen, sker ur 


 kommunstyrelsens utvecklingsreserv år 2023 för att sedan arbetas in i 


 budgeten. Detta ska täcka kostnad för arvoden för fyra möten per råd och 


 år, inget administrativt stöd kopplas till råden. 


 


4.  Kommunchefen ges i uppdrag att göra en översyn av rådens reglementen.          


Sammanfattning av ärendet 


Framtid Ljusdal vill ta ett grepp kring KPR och RÅFF och vill därför att 


rådens verksamheter startar upp. Kommunstyrelsens ordförande föreslår 


därför att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde väljer ordförande för 


respektive råd samt fattar beslut om finansiering av kostnaderna för råden. 


Kommunchefen ges även ett uppdrag att göra en översyn av reglementena.           


Beslutsunderlag 


Skrivelse kommunstyrelsens ordförande 3 mars 2023 


Yrkanden 


Lena Svahn (S): Ärendet ska dras ur kommunstyrelsens dagordning.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  


 


Omröstning begärs. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet. 


Omröstningsresultat 


Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå 


Lena Svahns yrkande. 


 


Pernilla Färlin (M), Henrik Karlström (SD), Henrik Estander (L), Jonny Mill 


(LB), Roger Kastman (KD) och Kjell Israelsson (M) röstar Ja. 


 


Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Anna-Karin Zachrisson (C), Kristoffer 


Kavallin (MP) och Solange Nordh (C) röstar Nej.  


Protokollsanteckning 


Lena Svahn (S), Iréne Jonsson (S), Anna-Karin Zachrisson (C), Kristoffer 


Kavallin (MP) och Solange Nordh (C) reserverar sig mot beslutet att inte dra 


ur ärendet från dagordningen.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget förslag. 


Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda 


Kommunchefen för verkställande 


Ekonomienheten  
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§ 55 Dnr 00002/2023  


Delegationsbeslut 2023 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Delgivningen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 5-12. 


 


Samtliga delegationsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet.            


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 7 mars 2023 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Delegationspärm 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


35(37) 


Datum 


2023-03-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 56 Dnr 00003/2023  


Protokoll för kommunstyrelsens kännedom- 
uppsiktsplikt 2023 


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: 


 


 Omsorgsnämnden 22 februari 2023 


 


 Arbetsmarknads- och socialnämnden 21 februari 2023 


 


 Utbildningsnämnden 23 februari 2023 


 


 Samhällsservicenämnden 14 februari 2023 


 


 Ljusdalshem styrelsemöte 25 januari 2023 


 


 Överförmyndarnämnden 15 februari 2023             


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 7 mars 2023 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


36(37) 


Datum 


2023-03-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 57 Dnr 00155/2022  


Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
fjärde kvartalet 2022 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt redovisning över ej 


verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen kvartal fyra 2022.                    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 7 mars 2023 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 


Sida 


37(37) 


Datum 


2023-03-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 58 Dnr 00156/2022  


Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg fjärde kvartalet 2022 


Kommunstyrelsens förslag: 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 


äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande fjärde kvartalet 2022.                


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 7 mars 2023 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 


detta.  


 


 







