PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal18:00 - 22:00

Beslutande:

Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf
Marit Holmstrand (S)
Roland Bäckman (S)
Björn Mårtensson (S)
Tommy Borg (S)
Peter Engdahl (S)
Malin Ängerå (S)
Per-Olof Svensson (S)
Stina Michelsson (S)
Leif Persson (S)
Jenny Breslin (S)
Markus Evensson (S)
Kjell Nilsson (S) tjg ers
Maria Andersson (S) tjg ers
Lars Molin (M)
Erik Nygren (M)
Christer Sjöström (M)
Pekka Kankare (M)
Kennet Hedman (M)
Birgitta Israelsson (M) tjg ers
Torsten Hellström (M) tjg ers

Övriga deltagande

Omsorgschef Marita Wikström, § 24
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Utses att justera

Malin Ängerå, László Gönczi

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-03-06

Sören Görgård (C)
Helena Brink (C)
Björn Brink (C)
Ingrid Olsson (C) § 20-27
Maj-Britt Tönners (C)
Leif Hansen (SRD)
Jonny Mill (SRD)
Willy Eriksson (-)
Thomas Wandel (SRD)
Yvonne Oscarsson (V)
Kenneth Forssell (V)
Stig Andersson (V) tjg ers
Bodil Eriksson (FP)
Harald Noréus (FP)
Bertil Skoog (FP) tjg ers
Karin Jansson (MP)
László Gönczi (MP)
Mikael Olsson (SD)
Benny Bergström (SD)
Lars Björkbom (KD)

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................

Karin Höglund
Ordförande

...........................................................................

Ulla-Britt Gidemalm
Justerande

...........................................................................

Malin Ängerå
Justerande

...........................................................................

László Gönczi

Paragrafer

20-35

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-02-27

Datum för anslags upprättande

2012-03-07

Datum för anslags nedtagande

2012-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 20
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 21
Justerare
Malin Ängerå (S) och László Gönczi (MP) utses att justera protokollet
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 6 mars 2012, kl
15:00 på kommunkansliet.
§ 22
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 17 februari 2012.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 17 februari 2012 i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjort men anmält medborgarförslag och
avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i
kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också
möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige.

Singoalla Livingstone ställer en fråga om diarieföring och anmälan av delegationsbeslut.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman svarar på frågan.
§ 23
Ledamöternas korta frågor
Bodil Eriksson (FP) ställer en fråga fjärrvärmeutbyggnad i Järvsö.
Energibolagets ordförande Per-Olof Svensson (S) svarar på frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27

§ 24 Information om kommunalisering av Hemsjukvården i Gävleborgs Län ......................... 6
§ 25 Reviderad budget 2012-2014 utifrån förändrad internränta .............................................. 9
§ 26 Bildandet av regionkommun ........................................................................................... 11
§ 27 Detaljplan för Kläppa 25:2 i Ljusdals kommun "Lidl butik" - antagandeförslag ........... 13
§ 28 Ändring av detaljplan för del av Öje 10:26 och Öje 10:35 "Gamla Konsum" i Järvsö antagandeförslag....................................................................................................................... 15
§ 29 Socialberedskap för politiker; ersättningar för förtroendevalda som har beredskap för
ordförandebeslut inom socialtjänsten ....................................................................................... 17
§ 30 Tillståndsansökan Vindkraftpark Högkölen................................................................... 18
§ 31 Interpellation från Ingrid Olsson (C) till kommunstyrelsens ordförande gällande
Turistbroschyr 2012 ................................................................................................................. 20
§ 32 Medborgarförslag gällande djurtestade produkter ........................................................... 21
§ 33 Avsägelse från Eva Andersson (M) av alla uppdrag ....................................................... 22
§ 34 Bengt Ångström (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige ...... 23
§ 35 Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö ..................................... 24

Justerare

Utdragsbestyrkande

5

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0107/11
§ 24

Information om kommunalisering av Hemsjukvården i Gävleborgs Län
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Omsorgschef Marita Wikström informerar om Sammanhållen Hemvård i
Gävleborg- projektrapport och tidplan för beslutsprocess och genomförande.
Projektets bakgrund
•
•
•
•
•
•

Kommunalisering av hemsjukvård genomförd i omkring hälften av landets
kommuner
Staten trycker på för ökad enhetlighet
Förstudie i Gävleborg år 2009-2010
Beslut i regionstyrelsen i november 2010 om projekt för att utforma
lösning för Gävleborg
Projektarbetet igång sedan januari 2011
Inriktningsbeslut om gränsdragningen i ansvaret under andra halvåret 2011

Aktuellt läge i projektet
•
•

Efter den politiska styrgruppens beredning och beslut i regionfullmäktige
om inriktningen i arbetet med hemsjukvårdens kommunalisering har
slutrapport och beslutsunderlag utarbetats.
Styrgruppen har utformat förslag till beslut och enats om en skatteväxling
på 22 öre. Regionstyrelsen beslutade 24 februari 2012 att rekommendera
kommunerna och landstinget ta beslut enligt förslaget

Förslag om övertagande
•

Innebörd i korthet: Övertagande från och med år 2013 av hemsjukvård
enligt Socialstyrelsens definition, inklusive ansvar för alla hembesök hos
de som är inskrivna i hemsjukvård samt för hjälpmedel (ej så kallade
avancerade) som förskrivs av den egna personalen. 18-årsgräns.

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0107/11
§ 24 forts.

Kommunernas ansvar för hemsjukvården
•
•
•
•
•
•

Patienter 18 år och uppåt i eget boende (ej LSS)
Insatser och åtgärder som ges av distriktssköterska/sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast på primärvårdsnivå
Insatser med varaktighet minst två veckor
Insatser och åtgärder insätts först efter överrapportering och kvittens av
denna
Ansvar för förskrivning och ordination samt kostnader av de
förbrukningsartiklar och de hjälpmedel som förskrivs av och inom den
kommunala hemsjukvården
Behovet av hemsjukvård kan påkallas av verksamheter inom kommuner,
landsting samt patienter och anhöriga

Översiktlig tidplan
•
•
•
•
•

Utsändning av beslutsunderlag under februari 2012
Beredning och beslut i kommunerna och landstinget under februari-april
2012
Kommun- eller länsdelsvis informationsmöten för berörd personal under
våren/sommaren 2012. I Ljusdal är ett informationsmöte inplanerat till 25
april.
Hantering av verksamhetsövergång
Från andra halvåret 2012 bemanningsplanering i respektive kommun och
dialog kommun- landsting om den praktiska hanteringen av övergången
och verksamhetsstart i kommunal regi januari/februari 2013

Skatteväxling
•
•
•

Justerare

Skatteväxlingen föreslås till 22 öre
Totalt innebär det 132 miljoner kronor som växlas från landstinget till
kommunerna
För Ljusdal innebär 22 öre 7-9 miljoner kronor

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0107/11
§ 24 forts.

Vad behöver göras?
•
•
•
•

Kommunfullmäktige (i samtliga kommuner) fattar beslut under mars-april
om att överta ansvaret för hemsjukvården enligt förslag
Information till berörd personal, första träff planerad till 25 april i Ljusdal
Se över lokaler, organisation och administrativa rutiner
Förslag till övertagande i Ljusdal 1 februari 2013

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

§ 25

Reviderad budget 2012-2014 utifrån förändrad internränta
Kommunfullmäktige beslutar
1. Internräntan sänks från 4% till 2,9% för 2012 till 2014.
2. Budgetramarna för nämnderna totalt revideras med – 4 464 tkr år 2012 och
fördelas med:
• Kommunstyrelsen – 1 811 tkr
• Utbildningsnämnden – 2 538 tkr
• Omsorgsnämnden – 115 tkr
3. Resultatbudgeten revideras för lägre interna intäkter (finansieringen) med –
4 464 tkr för år 2012.
4. Budgetramar och resultatbudget för år 2013-2014 revideras i enlighet med
förslag från kommunledningskontoret.

Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) föreslår en drastisk sänkning av
internräntan för kommunerna och landstingen. Från nuvarande nivå 4,2% till
2,9%. SKL skriver att detta rekommenderas gälla från 2013 men att kommuner
som kan revidera internräntan innevarande år bör göra det.
Anledningen är att tidigare prognoser för konjunkturen och för ränteutvecklingen
reviderats ned kraftigt. Detta bör då slå igenom i kommunernas internränta.
Ljusdals kommun avviker något från SKL:s tidigare rekommendation och har
idag en internränta på 4%. För Ljusdal innebär det då en sänkning av internräntan
från 4% till 2,9%.
Internräntan används för att sätta en räntekostnad internt mot förvaltningarna. En
sänkning av internräntan innebär då att kostnaderna för förvaltningarna minskar
men samtidigt att intäkterna centralt minskar lika mycket. Sammantaget blir det
ett nollsummespel för kommunen. Det som däremot måste förändras är att när
kostnaderna för förvaltningarna minskar måste budgetramarna minskas lika
mycket.
Den viktigaste aspekten för att revidera internräntan redan under innevarande år är
att kostnaderna för verksamheterna ska vara så nära de verkliga kostnaderna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27

§ 25 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 35
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 25 januari 2012
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2012, § 4
Cirkulär 11:57 från Sveriges Kommuner och Landsting
Yrkanden
Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Ekonomienheten
Kommunchefen
Nämnderna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0614/11
§ 26

Bildandet av regionkommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdals kommun är positiv till och tillstyrker att landstingsfullmäktige ansöker
om att bilda regionkommun.

Sammanfattning
Den 18 november 2011, § 41 beslutade Region Gävleborgs fullmäktige:
föreslå att landstingsfullmäktige ansöker om att bilda regionkommun med
egen beskattningsrätt och ansvar för regionala utvecklingsfrågor.
att som konsekvens av detta ansöka om att rollen som samverkansorgan
upphör och
att den nya regionkommunen ska vara i drift från och med den 1 januari 2015.
-

Regionfullmäktige beslutade också att kommunerna i regionen tillställs förslaget
för ställningstagande. Kommunerna i Gävleborg har möjlighet att senast den 7 mars
2012 inkomma med yttrande till regionfullmäktige om förslaget att bilda
regionkommun i enlighet med SFS 2010: 630.
Regionstyrelsens ordförande Sven-Åke Thoresen (S) informerade kommunfullmäktige i frågan 30 januari 2012.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 37
Kommunfullmäktiges protokoll 30 januari 2012, §
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2012, § 5
Bildandet av regionkommun från Region Gävleborg och Gävleborgs landsting 14
december 2011 inklusive sammanträdesprotokoll från Regionfullmäktige 18
november 2011.
Yrkanden
Roland Bäckman (S), Kenneth Forssell (V), Björn Brink (C), Jenny Breslin (S),
László Gönczi (MP) och Per-Olof Svensson (S): Ljusdals kommun är positiv till
och tillstyrker att landstingsfullmäktige ansöker om att bilda regionkommun.
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Harald Noréus (FP), Lars Björkbom (KD) och
Bodil Eriksson (FP): Ljusdals kommun avstyrker att landstingsfullmäktige ansöker
om att bilda regionkommun.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0614/11
§ 26 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller Roland Bäckmans m fl yrkande. Omröstning begärs.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Roland Bäckmans m fl yrkande, Nej-röst för Lars Molins m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 25 Ja-röster mot 14 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Roland Bäckmans m fl yrkande. Se separat
omröstningsprotokoll!
Reservationer
Lars Molin (M), Erik Nygren (M), Christer Sjöström (M), Pekka Kankare (M),
Kennet Hedman (M), Birgitta Israelsson (M), Torsten Hellström (M), Leif Hansen
(SRD), Jonny Mill (SRD), Thomas Wandel (SRD) och Lars Björkbom (KD).

Beslutsexpediering
Akt
Landstinget Gävleborg
Region Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0249/11
§ 27

Detaljplan för Kläppa 25:2 i Ljusdals kommun "Lidl butik" antagandeförslag
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplanen för Kläppa 25:2 ”Butik Lidl” antas.

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att planlägga för handel och därigenom möjliggöra
matkedjan Lidl:s etablering av en matvarubutik. Planområdet är beläget invid
spårövergången i Ljusdal. Gällande detaljplan anger att fastigheten får användas
för småindustriändamål.
Planförslaget har under tiden 25 november 2011 till 23 december 2011 varit
utställd för granskning. Länsstyrelsen och Trafikverket har lämnat skriftliga
synpunkter. Sammandrag och kommentarer kring dessa återfinns bland
planhandlingarna i utlåtandet.
Inkomna synpunkter från Länsstyrelsen och Trafikverket har i och med det
järnvägsnära läget till stor del fokuserat på hur planändringen kan antas påverka
riksintresset Norra stambanan och hur Norra stambanan i riskhänseende kan antas
påverka planområdet. Trafikverket avstyrker planförslaget med hänvisning bland
annat till att spåren närmast planområdet, bortom en period av 10-20 år, kan
behöva utvidgas och elektrifieras. Planändringen skulle då kunna innebära en
begränsning av denna eventuella framtida spårutvidgning. Plan- och byggenhetens
uppfattning framgår av utlåtandet.
Länsstyrelsen uppger i yttrandet att man inte avser att pröva ärendet enligt 11 kap
10 § plan- och bygglagen. Man anser därmed att beslutet att anta detaljplanen inte
kan antas innebära att ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap miljöbalken inte
tillgodoses (tillkomst eller nyttjande av anläggningar av riksintresse får inte
försvåras) eller att bebyggelsen kan antas bli olämplig med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor.
Detaljplanen har handlagts med ett normalt planförfarande och har varit utställd
för granskning, detaljplanen kan härmed överlämnas för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 46
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 21
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 januari 2012
Antagandehandlingar 5 januari 2012
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0249/11
§ 27 forts.
Yrkanden
Björn Mårtensson (S), Kenneth Forssell (V) och Benny Bergström (SD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0024/11
§ 28

Ändring av detaljplan för del av Öje 10:26 och Öje 10:35 "Gamla
Konsum" i Järvsö - antagandeförslag
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplan för del av Öje 10:26 och Öje 10:35 ”Gamla Konsum i Järvsö”
antas.

Sammanfattning
Planområdet som ligger i centrala Järvsö är i gällande detaljplan planlagt som
allmän platsmark med parkering som markanvändning. Inom planområdet ryms
två fastigheter; Öje 10:26 som består av parkering och som ägs av Ljusdals
kommun samt Öje 10:35 som består av Konsumbutiken och som ägs av
Matbolaget i Järvsö AB. Konsumbutiken uppfördes under 1980-talet efter att en
dispens från detaljplanen utfärdats år 1982.
Kommunstyrelsen beslöt den 17 juni 2010, § 164, att sälja parkeringsytan inom
Öje 10:26 till Matbolaget i Järvsö. För att försäljningen ska vara möjlig måste
gällande detaljplan ändras. Kommunstyrelsen gav därför samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, på sökandens bekostnad, ändra detaljplanen.
Handläggningen av planärendet har skett genom ett enkelt planförfarande och
varit föremål för samråd under tiden 20 oktober 2011 till 18 november 2011.
Under samrådstiden inkom fem yttranden som har sammanfattats och
kommenterats i samrådsredogörelsen. Med de mindre revideringar som samrådet
föranledde bedöms planförslaget härmed färdigt att överlämnas för antagande.
Detaljplaneförslagets antagande innebär att marken ändras från allmän plats till
kvartersmark, med centrum som markanvändning och kan därför, enligt beslut,
säljas. En del av marken får bebyggas för centrumändamål, till viss del med två
våningar och härtill ska parkering rymmas. Vad den tilltänkta köparen ska
använda fastigheten och byggrätten till är ännu inte helt klart. Men inom
användningsområdet centrum ryms flera olika aktiviteter, såsom butiker, service,
kontor, restauranger etcetera.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 47
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 4
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 december 2011
Antagandehandlingar 23 december 2011
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0024/11
§ 28 forts.
Yrkanden
Björn Mårtensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0581/11
§ 29

Socialberedskap för politiker; ersättningar för förtroendevalda som har
beredskap för ordförandebeslut inom socialtjänsten
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Fastställa ersättningar för förtroendevalda som har beredskap för
ordförandebeslut inom socialtjänsten, enligt förslag från
omsorgsförvaltningen 3 november 2011.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har tidigare beslutat om delegering av ordförandebeslut till tre
ledamöter i omsorgsnämnden utöver ordförande och vice ordförande. Förhandlingar om avtal för beredskap och jourtjänstgöring för socialsekreterare inom
verksamheten för individ- och familjeomsorg pågår. Förslaget till rutin för
ordförandebeslut beskriver ordningsföljd för förfrågan samt ekonomisk ersättning
för insatser.
Omsorgsnämnden föreslår den 17 november 2011 att kommunfullmäktige
beslutar att fastställa ersättningar för förtroendevalda som har beredskap för
ordförandebeslut inom socialtjänsten enligt förslag. Social beredskap innebär att
ledamöter rycker ut under kvällar och helger för att skriva under beslut om
omhändertagande och liknande.
Arvode för beredskap och insatser ingår i ordinarie arvode för ordförande och vice
ordförande. Det som föreslås här är att övriga tre ledamöter i omsorgssnämndens
arbetsutskott ska kunna få arvode i första hand med halvdagsersättning, vid
förrättning över fyra timmar med heldagsersättning. Ingen ersättning ges alltså för
beredskap.För alla delegater utgår kostnadsersättning till exempel för resor enligt
gängse normer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 39
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2012, § 6
Omsorgsnämndens protokoll 17 november 2011, § 228
Omsorgsförvaltningens skrivelse 3 november 2011
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsexpediering: Akt, Omsorgsnämnden
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0127/11
§ 30

Tillståndsansökan Vindkraftpark Högkölen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Då kommunen har ställt sig positiv till vindkraftsetableringar i området och
området inte mött större motstånd under samrådet för det tematiska tillägget till
översiktsplanen tillstyrks etableringen enligt 16 kap 4 § miljöbalken.

Sammanfattning
Samkraft har ansökt om att uppföra max 30 verk med en totalhöjd av 180 meter
på Högkölen sydväst om Färila.
Samkraft har nu lämnat in den sista delen av sin ansökan och kommunen måste nu
bestämma om anläggningen tillstyrks eller inte i enlighet med 4 § 16 kap
Miljöbalken:
”Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där
anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det”.
Området ligger inom riksintresseområde för vindkraft och berör i övrigt inga
andra riksintressen. Naturvårdsområdena Högkölsmyran och Östra Råtjärnsmyran
ligger inom området. Inga vindkraftverk eller tillhörande verksamheter kommer
att beröra dessa.
Hälsingeleden löper några hundra meter söder om området. Verken kommer att
ses från myrar och andra platser med gles vegetation.
Området ligger till sin helhet inom det område som i arbetet med kommunens
vindkraftsplan utpekas som lämpligt för vindkraft. Området fick ingen större
kritik från kommunmedborgare under samrådet till översiktsplanen. Ljusdals
kommun är därför i grunden positivt inställd till en vindkraftsetablering i detta
område.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 17 januari 2012, § 11 att tillståndsansökan
tillstyrks.
Kommunstyrelsen föreslår 10 februari 2012, § 54 att tillståndsansökan tillstyrks.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0127/11
§ 30 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 10 februari 2012, § 54
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 49
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 11
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse inklusive karta 3 januari 2012
Yrkanden
Roland Bäckman (S), Stig Andersson (V), Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V)
och Karin Jansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bodil Eriksson (FP), Torsten Hellström (M) och Harald Noréus (FP):
Tillståndsansökan avstyrks. Innan något beslut fattas kring vindkraftsetableringar
ska det tematiska tillägget för vindkraft antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Roland Bäckmans m fl yrkande mot Bodil Erikssons och
Harald Noréus yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens yrkande. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, Nej-röst för Bodil Erikssons och Harald
Noréus yrkande.
Omröstning
Med 34 Ja-röster mot 6 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag. Se separat omröstningsprotokoll!
Anteckning till protokollet
Leif Hansen (SRD) vill ha antecknat till protokollet att beslutet inte får bli
prejudicerande för kommunen. Varje ny ansökan ska noga prövas var för sig. I
prövningen ska beaktas vad befolkningen säger och hur landskapsbilden ser ut.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsutskottet för verkställande
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0086/12
§ 31

Interpellation från Ingrid Olsson (C) till kommunstyrelsens ordförande
gällande Turistbroschyr 2012
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen får framställas.
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde.

Sammanfattning
Ingrid Olsson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I
interpellationen skriver hon:
”Kommunens turistbroschyr för år 2012 har kommit. På framsidan står
Hälsingland i stället för Ljusdals kommun!
Vänder på bladet och ser då registret. Där ska kommunens alla orter finnas
representerade är det tänkt, men jag saknar Los. Först på sidan 31 i broschyren
finns Los med och då tillsammans med Orsa finnmark. Orsa finnmark är ingen ort
och Los ligger inte i Orsa finnmark. Det finns dessutom fler felaktigheter i
broschyren.
Jag ställde en fråga om turismen i kommunen till kommunalrådet i januari 2011
och fick svar i maj 2011. I det svaret står bland annat –” Utbudet kommer att vara
uppdelat på respektive ort i samma broschyr”. Så är ju inte fallet och därför har
jag frågor igen till kommunalrådet.
1.
2.
3.
4.

Varför står Hälsingland och inte Ljusdals kommun på framsidan?
Vem/vilka bestämmer hur turistbroschyren utformas?
Hur/varifrån hämtas information till materialet?
Har turismstrategin blivit presenterad för kommunen och i så fall när?

Beslutsexpediering
Akt
Ingrid Olsson
Roland Bäckman

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0016/12
§ 33

Medborgarförslag gällande djurtestade produkter
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget stryks från vidare handläggning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen där det föreslås att kommunen
fattar beslut om att av djuretiska skäl i första hand välja att upphandla eller köpa
in produkter som inte är testade på djur.
Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2012, § 14 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
I kommunledningskontorets handläggning har det visat sig att förslagsställaren
inte är folkbokförd i kommunen, vilket man enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning måste vara för att få ställa medborgarförslag.
Ordföranden föreslår därför att medborgarförslaget stryks från vidare
handläggning. Kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0082/12
§ 33

Avsägelse från Eva Andersson (M) av alla uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Eva Andersson (M) beviljas entledigande från sina uppdrag.

Sammanfattning
Eva Andersson (M) har begärt entledigande från sina politiska uppdrag i Ljusdals
kommun:
•
•

Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i omsorgsnämnden

Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Eva Andersson
Maria Hjärtmyr
Ann-Charlotte Eriksson
Länsstyrelsen
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0090/12
§ 34

Bengt Ångström (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bengt Ångström (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Bengt Ångström (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Bengt Ångström
Länsstyrelsen
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-02-27
Diarienummer

KS 0088/12
§ 35

Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas på beredning till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats från ett tjugotal personer som bor runt
Juggasvägen i Järvsö. De upplever det som obehagligt att gå ut på kvällarna på
grund av att det är mörkt och att gatubelysning saknas.
De föreslår därför att gatan får belysning.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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