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 Diarienummer 
   KS 0025/12 
 
§ 30 
 
Information från kommunchefen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. De synpunkter som framkommit vid  
 dagens sammanträde tas med i de handlingar som ska presenteras vid  
 nästa sammanträde då kommunstyrelsen ska fatta beslut i frågan. 
 
2. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till idéskiss inför den kommande  
 medborgardialogen kring Östernäs. Textrutan över området för handel och  
 kontor ska dock flyttas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utvecklare Rolf Berg presenterar en idéskiss inför den kommande med-
borgardialogen kring Östernäs. Område för handel och kontor ingår inte i 
medborgardialogen. 
 
Utvecklare Rolf Berg presenterar ett förslag till inbjudan till medborgardialogen. 
 
Förslag tidplan: 
 

- dialog under perioden 10 februari-16 mars 
- dialogmöte förslagsvis 1 mars, kvällstid 
- resultat presenteras för kommunstyrelsen 29 mars 

 
Kommunchef Nicklas Bremefors presenterar en kostnadsbedömning av Östernäs 
dialogskiss: 
   
Investeringskostnad dialogskiss 10 – 13 mkr  
   
Lokal gata/gc-väg   3 000 tkr 
Gräsytor/plant/träd   3 000 
Bad/bryggor    1 000 
Infrastruktur park     1 000 
Betongpark etapp 1   1 000 (delfinansiering privat 500 tkr) 
Dagvatten       500 
Belysning       500 
Detaljutformningar      500 
Oförutsett    1 000  
Summa:  11 500 tkr  
 
 
Diarienummer 
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   KS 0025/12 
 
§ 30 forts. 
 
Driftskostnad dialogskiss 1,4 -1,5 mkr  
   
Park och gata     700 tkr (snö, gräs, park) 
Kapitalkostnad     750  
Summa:   1 450 tkr 
 
 
Finansiering  
   
   
Investeringsutrymme  
     2012    2013      2014  
  
Avskrivningar  36 500   36 500     36 500 
Budget    30 630   22 550      22 450 
Utrymme       5 870   13 950     14 050 
  
Budgetresultat   2 049   15 882     29 450 
Utrymme självfinans      7 919   29 832     43 500 
  
Likviditetsutrymme  
   
Kassa 2012-02    56 000  
  
Pensionsfond  2012-02  -   5 000 
Pensionsutbetalning 2012-03 - 20 000  
  
Överlikviditet    31 000 
  
  
  
Låneskuld    45 000  (Förfaller 2012-11, 2013-01)   
 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Roland Bäckman (S) och Leif Hansen (SRD): Ärendet ska 
behandlas som en information vid dagens sammanträde. De synpunkter som 
framkommit vid dagens sammanträde ska arbetas in i de handlingar som ska 
presenteras vid nästa sammanträde då kommunstyrelsen ska fatta beslut i frågan. 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till idéskiss inför den kommande 
medborgardialogen kring Östernäs. Textrutan över området för handel och kontor 
ska dock flyttas. 
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 Diarienummer 
   KS 0025/12 
 
§ 30 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0004/12 
 
§ 31 
 
Central överenskommelse om Omställningsavtal - KOM-KL från 1 januari 
2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Omställningsavtal - KOM-KL som lokalt kollektivavtal i den utformning 

som framgår av bilaga antas.  
 

2. Överenskommelse om särskild ersättning till äldre arbetstagare, som efter 
uppsägning är arbetslösa och inte längre har rätt till ersättning från 
arbetslöshetsförsäkringen, antas. 

 
 
Sammanfattning  
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppmanar kommunstyrelser att ta beslut 
om att anta lokalt kollektivavtal gällande Omställningsavtal - KOM-KL. 
 
Omställningsavtalet – KOM-KL gäller från och med 1 januari 2012. 
Kollektivavtalet Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och landsting 
(AGF/KL) upphör då att gälla.  
 
Samtidigt som KOM-KL träder i kraft träder även Överenskommelse om särskild 
ersättning till äldre arbetstagare, som efter uppsägning är arbetslösa och inte 
längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, i kraft. 
  
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2012, § 1 
Kommunledningskontorets skrivelse 3 januari 2012 
Bilaga 1 och 2 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD), Kenneth Forssell (V) och Stina Michelsson (S): Bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Personalchefen för verkställande och vidarebefordran till berörda 
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 Diarienummer 
   KS 0147/08 
 
§ 32 
 
Slutredovisning projekt Stenegård LLL - Lekande, Läkande, Lärande 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Kommunchefen får i uppdrag att via en skrivelse till Inköp Gävleborg  
 undersöka möjligheterna till ersättning för felaktig rådgivning. 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  Projektet anses därmed avslutat. 
 
 
Sammanfattning 
 
Projekt ”Stenegård LLL – Lekande, Läkande, Lärande” har bedrivits under åren 
2008-2010. Syftet med projektet var att befästa Stenegårds roll som ett av 
Hälsinglands främsta turistmål och en dragare för besöksnäringen i hela regionen. 
Avsikten har varit att genom riktade satsningar på några avgränsade områden höja 
gårdens turistiska profil. Detta skulle möjliggöra en övergång från drift i 
kommunal regi till drift på kommersiella villkor genom ett bolag bildat av ett 
privat företag (Propus AB), en ideell förening (Järvsö Hembygdsförening) och en 
offentlig institution (Folkteatern Gävleborg). Slutredovisning och utvärdering av 
projektet har gjorts. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 30 maj 2011 för klargörande av 
slutrapporten, enkel utvärdering, ansvar och ekonomisk redovisning. 
 
Nu finns den ekonomiska redovisningen bilagd till handlingarna. 
 
Ärendet har till kommunstyrelsens möte kompletterats med skrivelse gällande 
ekonomin samt klargörande av hur ansvaret fördelar sig mellan projektgruppen, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 1 januari 2012  
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2011, § 148 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2011, § 140 
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2011, § 94 
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2011, § 25 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen                  2012-02-03               

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

8 

 Diarienummer 
   KS 0147/08 
 
§ 32 forts. 
 
Yrkanden 
 
Bodil Eriksson (FP), Ingalill Fahlström och Lars Molin (M): Kommunchefen får i 
uppdrag att via en skrivelse till Inköp Gävleborg undersöka möjligheterna till 
ersättning för felaktig rådgivning. 
 
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Stina Michelsson (S), Helena Brink (C), 
Maj-Britt Tönners (C) och Leif Persson (S): Informationen noteras till protokollet. 
Projektet anses därmed avslutat. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Anteckningar till protokollet 
Bodil Eriksson (FP) vill ha antecknat till protokollet att hon har tagit del av 
utredningen och att hon anser att hon har brustit i sin tillsynsplikt. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
Uppdragslistan 
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 Diarienummer 
   KS 0603/11 
 
§ 33 
 
Bredband i Ljusdals kommun 2011-2020. Godkännande i efterhand 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Allmänna utskottets beslut att kommunen ställer sig positiv till att agera 

bankgarant under ansökningstiden godkännes i efterhand. 
 
 
Sammanfattning 
 
"Bredbandsstrategin syftar till att möjliggöra för marknaden att åstadkomma följande 
täckningsgrad för bredband: 
 
År 2020 bör 
 
•  90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 

Mbit/s 
 
År 2015 bör 
 
•  40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 

Mbit/s 
 
•  Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av 

elektroniska samhällstjänster och service via bredband 
 
Bra kommunikationer är avgörande för förmågan att möta de framtida utmaningarna 
kring klimat och miljö, sysselsättning, regional tillväxt och utveckling i hela vårt 
land. Ett väl fungerande transportsystem och en god IT-infrastruktur är en 
förutsättning för hållbar tillväxt i alla delar av landet. Det är också en viktig del i 
regeringens strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder." 
 
Regeringen har anslagit totalt 445 miljoner kronor fördelat på kanalistationsstöd, 
landsbygdsstöd och stöd till robusthet. 
 
I Ljusdals kommuns perspektiv så ser vi att för att målen för 2015 respektive 2020 
ska uppnås är de anslagna medlen en droppe i havet. Vi skulle säkert behöva 
mellan 70-100 miljoner kronor för att uppnå regeringens mål. 
 
I dagsläget har kommunen följande godkända ansökningar: 
 
•  Ångsäter - Byanät Fiber till byn. Jordbruksverket+PTS 100% finansiering 
•  Skästra-Skridsvik - Kanalisationsstöd/samförläggning, Länsstyrelsen+PTS 

100% finansiering, samförläggning med Fortum. 
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 Diarienummer 
   KS 0603/11 
§ 33 forts. 
 
I dagsläget finns inga nya ansökningar inne, men några byar har visat intresse, 
bland andra Skästra och Stocksbo. 
 
I dag finns fortfarande medel att söka hos Jordbruksverket och PTS, vilket innebär 
100% bidrag, men medlen är väldigt begränsade så "först till kvarn gäller". 
 
Efter ett möte den 10 november 2011 mellan kommunens representanter, LjusNet 
AB och Närljus beslutades att Närljus tar kontakt med företrädare för byalagen i 
kommunen där man informerar om vilka regler som gäller och hur man skall 
kunna gå vidare med eventuella ansökningar. Det viktiga är att byalagen aktiverar 
och informerar sina medlemmar och företagare som tillsammans inger en 
intresseanmälan till Närljus för vidare befordran till LjusNet. 
 
Beroende på intresse (andel av boende/företag) som är intresserade så kommer de 
utifrån möjlighet av medelstilldelning från Jordbruksverket och PTS att ingå i en 
ansökan. 
 
LjusNet AB kommer under projekttiden att agera projektledare och utförare och 
kommunen som sökande. Detta innebär att LjusNet AB är kostnadsbärare under 
projekttiden och kommunen kostnadsbärare efter redovisning och utbetalning. 
 
Konsekvenser 
En avgörande fråga i framtiden kommer att vara Telias(Skanovas) nedmontering 
av det fasta kopparnätet, vilket sannolikt först kommer att ske i de perifera delarna 
av kommunen, för att sedan fortsätta i de mer tätbefolkade områdena. Detta 
innebär att de kunder som idag har typ ADSL-anslutning blir hänvisade till en 
mobil lösning. 
 
När det gäller trygghetslarm så har Telia en lösning, men denna är inte idag en 
verifierad säker lösning. 
 
Hur vet vi vilken tillgång och bandbredd våra företagare och invånare får med 
mobilt bredband?  Ja, idag vet vi inte det, utbyggnaden sker helt och hållet på 
marknadsmässiga villkor. Man kan förmoda att sträckorna efter riksvägarna RV 
83 och RV 84 i första hand kommer att täckas in plus de orter efter vägen kan 
komma att tillgodoses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2011, § 163 
Skrivelse från IT-chefen, landsbygdsutvecklaren och LjusNet angående bredband 
i Ljusdals kommun 2011-2020. 
 
Beslutsexpediering: Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0553/11 
 
§ 34 
 
Flytt av skolmåltidsbudget 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Frågan hänskjuts till budgetberedningen inför budgetåret 2013. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen har föreslagit att 
skolmåltidsbudgeten flyttas till omsorgsnämnden. 
 
Syftet med en flytt av budget för skolmåltider och pedagogiska måltider är att 
minska den administrativa hanteringen med automatkonteringar och vid 
internprisberedning.  
 
Skolmåltidsbudget för verksamheterna förskoleklass (1 075 000 kronor), 
grundskola (8 880 000 kronor) och grundsärskola (195 000 kronor) ingår i dag i 
utbildningsnämndens budgetram. Dessa budgetkonton är hos 
utbildningsförvaltningen centralt placerade inom grundskolechefens budgetram. 
För skolmåltiderna överförs 1/12-del av budgeten varje månad via så kallad 
automatkontering till kostenheten. Detta förfarande innebär för 
utbildningsnämnden ett nollsummespel då avsatt budget är lika med vad som 
kommer att debiteras/överföras. Den eventuella merkostnad, utöver vad som 
budgeterats hos utbildningsnämnden för skolmåltider, som kan uppstå hos 
kostenheten på grund av till exempel prisökningar under året, regleras genom en 
centralt placerad kostbudget. Detta förhållande gör att utbildningsnämnden inte 
påverkas av vare sig billigare eller dyrare måltidskostnader. 
Vid ett gemensamt möte mellan utbildningschef, grundskolechef, kostchef samt 
ekonomer var man eniga om att föreslå att budgeten för skolmåltider ska flyttas 
till kostenheten hos omsorgsförvaltningen. Detta har även stämts av med 
omsorgens förvaltningschef samt ekonomer och motsvarande förändring kommer 
att föreslås hos omsorgsnämnden den 22 september 2011. 
 
Utbildningsnämnden föreslår den 28 september 2011 att kommunstyrelsen 
beslutar att förslaget om flytta skolmåltidsbudgeten på 10 150 000 kronor för 
verksamheterna förskoleklass, grundskola och grundsärskola till 
omsorgsnämnden avslås. 
 
Omsorgsnämnden föreslår att skolmåltidsbudgeten flyttas från utbildnings-
nämnden till omsorgsnämndens kostenhet. 
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 Diarienummer 
   KS 0553/11 
 
§ 34 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2011, § 154 
Utbildningsnämndens protokoll 28 september 2011, § 87 
Omsorgsnämndens protokoll 22 september 2011, 177 
Utbildningsförvaltningens skrivelse 8 september 2011 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelsson (S), Helena Brink (C), Maj-Britt Tönners (C) och Marie-Louise 
Hellström (M): Frågan hänskjuts till budgetberedningen inför budgetåret 2013. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelssons m fl 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Budgetberedningen 
Omsorgsnämnden fk 
Utbildningsnämnden fk 
Ekonomienheten fk 
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 Diarienummer 
     
 
§ 35 
 
Reviderad budget 2012-2014 utifrån förändrad internränta 
 
Kommunstyrelsens förslag: 

 
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. 
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§ 35 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 25 januari 2012 
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2012, § 4 
Cirkulär 11:57 från Sveriges Kommuner och Landsting 
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 Diarienummer 
     
 
§ 36 
 
Anställande av tf skolchef och skolchef. Information 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Beslut om eventuellt anlitande av extern kompetens för processen med att 

rekrytera utbildningschef fattas vid kommunstyrelsen möte 10 februari 
2012. 

 
3.   Kommunstyrelsens allmänna utskott ska bära beredningsansvar i 

processen av anställande av utbildningschef.  Förslag till rekryterings-
process ska beslutas av kommunstyrelsen 1 mars 2012. 

 
4. Processen gällande anställning av tf skolchef godkänns. Beslut gällande 

anställande av t f skolchef ska fattas vid kommunstyrelsens sammanträde 
10 februari 2012. 

 
 
Sammanfattning 
 
Stefan Meuller har slutat sin anställning som utbildningschef. En ny utbildnings-
chef ska anställas och en t f skolchef ska anställas fram till dess att en ny 
förvaltningschef rekryterats. 
 
Personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson informerar om det generella 
anställningsförfarandet i kommunen. 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors föreslår att kommunstyrelsen anställer Tor 
Jonsson som tf skolchef fram till dess att en ny förvaltningschef rekryterats. 
Vidare föreslås att kommunstyrelsen beslutar att anlita extern kompetens för 
processen med att rekrytera utbildningschef. 
 
Facklig förhandling gällande t f skolchef är planerad till 9 februari 2012. 
 
 
Yrkanden 
 
Ingalill Fahlström (MP):  
 
Tills posten som tf skolchef är tillsatt bistår kommunchefen verksamhetscheferna 
med arbetet på utbildningsförvaltningen. 
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§ 36 forts. 
 
Kommunchefen får i uppdrag att internt ta fram ett antal kandidater på personer 
för posten som tf skolchef utifrån att tf ska arbeta med tjänsteskrivelser, 
utredningar, driva den dagliga verksamheten och genomföra av 
utbildningsnämnden tagna beslut. 
 
Dessa ska presenteras för kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde då 
även en möjlighet till frågestund med de enskilda sökandena ska genomföras. 
 
Helena Brink (C): Kommunstyrelsens allmänna utskott ska bära beredningsansvar 
i processen av anställande av utbildningschef. Förslag till rekryteringsprocess ska 
beslutas av kommunstyrelsen 1 mars 2012. 
 
Helena Brink (C), Roland Bäckman (S), Ingalill Fahlström (FP), Kenneth Forssell 
(V) och Stina Michelsson: Beslut om eventuellt anlitande av extern kompetens för 
processen med att rekrytera utbildningschef fattas vid kommunstyrelsen möte 10 
februari 2012. 
 
Annelie Wallberg (S), Maj-Britt Tönners (C), Leif Hansen (SRD), Lars Björkbom 
(KD), Helena Brink (C) och Stina Michelsson: Processen gällande anställning av 
tf skolchef godkänns. Beslut gällande anställande av t f skolchef ska fattas vid 
kommunstyrelsens sammanträde 10 februari 2012. 
 
Ajournering begärs. Efter en timmes ajournering återupptas förhandlingarna. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Annelie Wallbergs m fl yrkande mot Ingalill Fahlströms 
yrkande (yrkanden gällande process av anställning av t f skolchef). Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller Annelie Wallbergs m fl yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande 
(allmänna utskottets ansvar i rekryteringen av utbildningschef). Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl 
yrkande (beslut om eventuellt anlitande av extern kompetens). Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 
 
Reservation 
 
Ingalill Fahlström (MP) reserverar sig mot beslutet med bakgrund av att hon anser 
att processen varit felaktig. Detta har inget med föreslaget namn som tf skolchef 
att göra. 
 
Beslutsexpediering:Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0614/11 
 
§ 37 
 
Bildandet av regionkommun 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
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 kommun-
fullmäktige i frågan 30 januari 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
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. 
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 Diarienummer 
   KS 0614/11 
 
§ 37 forts. 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD), Lars Molin (M), Lars Björkbom (KD), Marie-Louise 
Hellström (M) och Jonny Mill (SRD): Ljusdals kommun avstyrker att 
landstingsfullmäktige ansöker om att bilda regionkommun. 
 
Helena Brink (C), Roland Bäckman (S), Maj-Britt Tönners (C), Leif Persson (S), 
Markus Evensson (S): Ljusdals kommun är positiv till och tillstyrker att 
landstingsfullmäktige ansöker om att bilda regionkommun. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Helena Brinks m fl yrkande. Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Helena Brinks m fl yrkande, Nej-röst för Leif Hansens m fl yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat att bifalla Helena Brinks m fl yrkande. 
 
 
Reservationer 
 
Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (M), Leif Hansen (SRD), Jonny Mill 
(SRD), Lars Björkbom (KD) och Stig Andersson (V) 
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 Diarienummer 
   KS 0607/11 
 
§ 38 
 
Uppföljning och utvärdering av Ljusdals kommuns tillsyn enligt 
miljöbalken 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  En rapport från samhällsutvecklingsförvaltningen ska lämnas till  
 kommunstyrelsen 29 mars 2012. 
 
 
Sammanfattning  
 
Inom ramen för den regionala tillsynsvägledningen har länsstyrelsen genomfört en 
uppföljning och utvärdering av Ljusdals kommuns tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Länsstyrelsen har lämnat minnesanteckningar och deras förhoppning är att deras 
besök och dokumentet ska leda till fortsatta diskussioner inom kommun om hur 
miljö- och hälsoskyddstillsynen kan utvecklas.  
 
Ett urval av bedömningar från länsstyrelsen 
 

• Myndighetsnämndens budget innefattar endast nämndens egna 
omkostnader och inte miljöenhetens personal och andra omkostnader för 
miljötillsyn. Dessa poster ligger på samhällsutvecklingsförvaltningens 
budget vilket innebär att nämnden inte ges möjlighet att styra 
verksamheten i den omfattning som vore önskvärt. 

 
• Länsstyrelsen bedömer att den organisation som kommunen har idag är 

ytterst olämplig för tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen ser risker för 
tjänstemannastyre på grund av nuvarande organisation. 

 
Beslutsexpediering 
Akt 
Stig Olson 
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 Diarienummer 
   KS 0581/11 
 
§ 39 
 
Socialberedskap för politiker; ersättningar för förtroendevalda som har 
beredskap för ordförandebeslut inom socialtjänsten 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Fastställa ersättningar för förtroendevalda som har beredskap för 

ordförandebeslut inom socialtjänsten, enligt förslag. 
 
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 
 
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2012, § 6 
Omsorgsnämndens protokoll 17 november 2011, § 228 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 3 november 2011 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S) och Helena Brink (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0512/11 
 
§ 40 
 
Svar från IT- och regionministern på Hälsingerådets skrivelse gällande 
nedläggningen av postbud för kännedom 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Hälsingerådet har i två skrivelser till IT- och regionminister Anna-Karin Hatt 
påpekat problem med dels nedläggning av fast telefoni och dels nedläggning av 
postombud. 
 
Svar har nu kommit från Näringsdepartementet på skrivelsen gällande 
nedläggning av postombud. 
 
IT- och regionministern skriver att ”hon har förståelse för kommunernas 
besvikelse över de olägenheter som uppstått till följd av förändringarna i Postens 
ombudsnät. Statens krav på att det ska finnas en posttjänst av god kvalitet och hög 
tillgänglighet i hela landet måste naturligtvis tillgodoses. Det ska bland annat 
finnas en rimlig tillgång till serviceställen, vilket innefattar Postens ombudsnät 
och de tjänster som tillhandahålls där. Tjänsterna säkerställs genom de krav på en 
samhällsomfattande posttjänst som gäller för Posten och reglerna återfinns i 
postlagen, postförordningen och i Postens tillståndsvillkor. 
 
Samtidigt som staten ställer krav på Posten att tillhandahålla en 
samhällsomfattande posttjänst, ställs också avkastningskrav från statens sida. 
Därför måste bolaget ha möjlighet att göra förändringar i verksamheten när 
förutsättningarna förändras och vart femte år tecknar 
Posten nya centrala avtal med ombud. Dessa beslut, som rör den praktiska 
utformningen av postservicen, fattas av Posten och dess ledning. Ministern har 
dessvärre inga möjligheter att påverka sådana operativa beslut. Om statens krav på 
postservicen inte skulle uppfyllas rapporterar Post- och telestyrelsen (PTS) , i 
egenskap av tillsynsmyndighet, detta till regeringen som då bedömer om det finns 
anledning at vidta några åtgärder. 
 
På grund av klagomål som riktats mot förändringarna som Posten vidtagit har PTS 
låtit genomföra en särskild undersökning av det nya ombudsnätet. Ministern kan 
nämna att just i frågan om ombudets/butikens läge, har undersökningen ifrågasatt 
Postens eget system för identifiering och verifiering av alternativa ombud.  
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 Diarienummer 
   KS 0512/11 
 
§ 40 forts. 
 
Undersökningens generella slutsats är dock att servicen till stora delar motsvarar 
kraven på en samhällsomfattande posttjänst och förändringarna bedöms, med 
några undantag ligga inom ramen för gällande riktlinjer. Avrapporteringen visar 
att det finns förbättringsområden och nästa steg i det här arbetet för PTS är att 
tillsammans med Posten bland annat, se över hur gällande riktlinjer tillämpas. 
 
Mer information kring slutsatserna och rekommendationerna finns att läsa i 
rapporten Analys av förändringar i Postens ombudsnä't (PTS-ER-2011:27) på 
PTS hemsida www.prs.se”. 
 
Ministern skriver att hon värdesätter att vi låtit henne ta del av våra synpunkter 
och försäkrar att hon noga följer vad som händer på området. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2012, § 10 
Näringsdepartementets skrivelse 20 december 2011 
Hälsingerådets skrivelse gällande nedläggning av postombud 30 september 2011 
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 Diarienummer 
   KS 0241/11 
 
§ 41 
 
Kvartalsrapport för kvartal 4: Ej verkställda beslut - SoL och LSS och 
individrapport - LSS 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger omsorgsnämndens kvartalsrapport för kvartal 4, 2011– SoL och LSS 
över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f§SoL 
samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LS och Individrapport för 
kvartal 4, 2011 – LSS över ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ LSS. 
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 Diarienummer 
   KS 0325/11 
 
§ 42 
 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ 
SoL 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Biståndshandläggarenheten har överlämnat rapport om ej verkställda beslut tredje 
kvartalet 2011 enligt SoL och LSS. SoL-besluten avser 14 ansökningar om 
särskilt boende. 
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 Diarienummer 
   KS 0169/11 
 
§ 43 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. Beslut tas vid nästkommande 

sammanträde. 
 
 

Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade 12 januari 2012, § 28 att ta tillbaka delegationen från 
kommunchefen när det gäller: 
 
- Överenskommelser om lön och anställningsvillkor med förvaltningschef 
- Tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning av förvaltningschef 
 
Kommunstyrelsen beslutade även att de vid dagens sammanträde ska få 
konsekvensanalyser på föreslagna delgeringsordningar från personalchefen och 
förvaltningscheferna. 
 
Vid sammanträdet medverkar personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson och 
förvaltningscheferna Marita Wikström och Stig Olson. 
 
Vid mötet delas ut ett nytt förslag till delegeringsordning från M, C, FP, KD, MP 
och SRD. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2012, § 28 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 3 januari 2012  
Kommunledningskontorets skrivelse 29 november 2011 
Kommunledningskontorets förslag till delegeringsordning med verkställighet struken 
Förvaltningschefernas vidaredelegering 
Allmänna utskottets protokoll 1 november 2011, § 137 
Konsekvensanalys 14 oktober 2011 
Gemensamt förslag från Nydanarna och SRD 4 oktober 2011 
Remissvar från partierna 
Skrivelse från Nydanarna och SRD 14 mars 2011 
 
Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas förhandlingarna. 
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Diarienummer 
   KS 0169/11 
 
§ 43 forts. 
 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Stig Andersson (V), Ingalill Fahlström (MP) och Lars 
Molin (M): Informationen noteras till protokollet. Beslut tas vid nästkommande 
sammanträde. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0530/11 
 
§ 44 
 
Angående skrivelse till Trafikverket gällande förfrågan kring 
gatubelysning i Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun ska tillsammans med de andra hälsingekommunerna 

uppvakta regeringen om problematiken med Trafikverket. 
 
2.  Kommunchefen får i uppdrag att formulera ett förslag till skrivelse från  
 hälsingekommunerna. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 13 september 2011 att ge 
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att förhandla med Trafikverket om 
belysningsstolparna som kommunen har på statliga vägar. 
 
En skrivelse skickades den 10 oktober 2011 och undertecknades av gatuchefen 
och samhällsutvecklingsutskottets ordförande. 
 
Nu har svar kommit från Trafikverket och de hänvisar till SKL. Enligt 
meddelande från SKL har man beslutat att ”föra alla deldiskussioner om ansvaret 
för landets väghållning (belysning, enskild väghållning, cykelvägar på landsbygd 
med mera) inom ramen för den så kallade Billingerska utredningen, alltså 
”Effektiva transporter och samhällsbyggande”, SOU 2009:31. Här talas ju särskilt 
om just ansvarsfördelningen mellan olika parter (stat, kommun, enskilda) för 
väghållningen”. 
 
SKL tror att framtida samtal om ansvaret för olika delar av väghållning tjänar på 
en mer samlad diskussion kring helheten. Därför avvaktar SKL med sådana 
överläggningar tills samtalen med staten om helheten är avslutade. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 17 januari 2012, § 2 att förvaltningen får i 
uppdrag att tillskriva SKL om när deras samtal med staten kommer att avslutas 
för att få reda på när Trafikverket kan väntas återuppta förhandlingarna med 
kommunerna. Utskottet beslutade vidare att föreslå kommunstyrelsen att Ljusdals 
kommun tillsammans med de andra hälsingekommunerna ska uppvakta 
regeringen om problematiken med Trafikverket 
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                                             Diarienummer 
   KS 0530/11 
 
§ 44 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 2 
Trafikverkets skrivelse 4 januari 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse till Trafikverket 10 oktober 2011 
  
Yrkanden 
 
Helena Brink (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
Kommunchefen får i uppdrag att formulera ett förslag till skrivelse. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0631/11 
 
§ 45 
 
Begäran om projektering gällande Kläppa Fritidsgård 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att göra en projektering 

gällande Kläppa Fritidsgård. 
 

 
Sammanfattning  
 
Sedan Kläppa Fritidsgård invigdes 1988 har inga åtgärder utförts i någon större 
omfattning när det gäller renovering och underhåll. Det är av stor vikt att se över 
fastighetens skick för att kunna fortsätta bedriva och utveckla fritidsgårdens 
verksamhet och innehåll. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 21 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 december 2011 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S), Helena Brink (C), Ingalill Fahlström (MP), Harald Noréus 
(FP), Stina Michelsson (S) och Lars Björkbom (KD): Bifall till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Uppdragslistan 
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 Diarienummer 
   KS 0249/11 
 
§ 46 
 
Detaljplan för Kläppa 25:2 i Ljusdals kommun "Lidl butik" - 
antagandeförslag 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
 
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.  
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 Diarienummer 
   KS 0249/11 
 
§ 46 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 21 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 januari 2012 
Antagandehandlingar 5 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD), Stig Andersson (V), Helena Brink (C), Harald Noréus (FP), 
Stina Michelsson (S), Lars Björkbom (KD), Markus Evensson (S), Maj-Britt 
Tönners (C), Marie-Louise Hellström (M), Ingalill Fahlström (MP), Jonny Mill 
(SRD), Annelie Wallberg (S) och Roland Bäckman (S): Bifall till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0024/11 
 
§ 47 
 
Ändring av detaljplan för del av Öje 10:26 och Öje 10:35 "Gamla 
Konsum" i Järvsö - antagandeförslag 
 
Kommunstyrelsens förslag:  
 
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 samhällsbyggnads-
förvaltningen 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 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 4 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 december 2011 
Antagandehandlingar 23 december 2011 
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 Diarienummer 
   KS 0381/10 
 
§ 48 
 
Tillståndsansökan gällande vindkraftsetablering i Tandsjö 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Beslut tas vid nästkommande sammanträde. 
 
 
Sammanfattning  
 
WPD har ansökt om att uppföra max 12 verk med en totalhöjd av 180 meter. 
Anläggningen planeras 9 kilometer väster om Tandsjöborg.  
 
WPD 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, friluftsliv och skyddade 
vattendrag (Voxnan uppströms Vallhaga). Etableringen bedöms inte påverka 
riksintressenas syften negativt. 
 
De planerade verken ligger 9 kilometer från byn Fågelsjö och Fågelsjö 
Gammelgård som är nominerad till UNESCO:s världsarvslista. Vindkraftverk 
kommer att synas från udden söder om gammelgården men väntas bli skymd av 
vegetation och byggnader invid själva gammelgården.  
 
I byn Fågelsjö kommer vegetation att skymma de flesta verk. 
 
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, § 10 att 
kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka etablering. Utskottet beslutade 
dessutom att ärendet ska kompletteras med yttrande från länsstyrelsens  
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 Diarienummer 
   KS 0381/10 
 
§ 48 forts. 
 
 
kulturenhet, om huruvida vindkraftparken kommer att synas från Fågelsjö 
Gammelgård eller inte, innan det kan tas upp i kommunstyrelsen. 
 
I yttrande från Länsstyrelsens kulturenhet framgår att Länsstyrelsen i sitt yttrande 
gällande översiktsplanen avrådde från denna etablering beroende på närheten till 
Fågelsjö Gammelgård. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 10 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse inklusive karta 3 januari 2012 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0127/11 
 
§ 49 
 
Tillståndsansökan gällande Vindkraftsetablering på Högkölen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Beslut tas vid nästkommande sammanträde. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 11 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse inklusive karta 3 januari 2012 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 50 
 
Information från Järvsö Grottbad AB om planerna på äventyrsbad i 
Järvsö 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Jacob Silén från Järvsö Grottbad AB informerar om de planer som finns på ett bad 
i Järvsö. 
 
Planer på ett badhus i Järvsö har funnits under en lång tid. 
 
Beräknat antal besökare/år: 200 000  
 
Beräknat antal betalande besökare/år: 160 000 
 
 
Järvsö Grottbad AB behöver kommunens hjälp med: 
 

• Detaljplan för badhus- beslut, förhandlare angående markanvändning 
• Översiktsplanering- vägar, parkeringar, vatten, avlopp, fjärrvärme m m 
• Miljöfrågan- ska kommunen verka för att vara miljövänlig? 
• Permanent boende- finns tomter, marknadsföring? 
• Samarbete- möten mellan Destination Järvsö- Kommunen- Järvsörådet. 

 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 
 
 


	§ 30  Information från kommunchefen
	§ 31  Central överenskommelse om Omställningsavtal - KOM-KL från 1 januari 2012
	§ 32  Slutredovisning projekt Stenegård LLL - Lekande, Läkande, Lärande
	§ 33  Bredband i Ljusdals kommun 2011-2020. Godkännande i efterhand
	§ 34  Flytt av skolmåltidsbudget 2012
	§ 35  Reviderad budget 2012-2014 utifrån förändrad internränta
	§ 36  Anställande av tf skolchef och skolchef. Information
	§ 37  Bildandet av regionkommun
	§ 38  Uppföljning och utvärdering av Ljusdals kommuns tillsyn enligt miljöbalken
	§ 39  Socialberedskap för politiker; ersättningar för förtroendevalda som har beredskap för ordförandebeslut inom socialtjänsten
	§ 40  Svar från IT- och regionministern på Hälsingerådets skrivelse gällande nedläggningen av postbud för kännedom
	§ 41  Kvartalsrapport för kvartal 4: Ej verkställda beslut - SoL och LSS och individrapport - LSS
	§ 42  Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL
	§ 43  Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
	§ 44  Angående skrivelse till Trafikverket gällande förfrågan kring gatubelysning i Ljusdals kommun
	§ 45  Begäran om projektering gällande Kläppa Fritidsgård
	§ 46  Detaljplan för Kläppa 25:2 i Ljusdals kommun "Lidl butik" - antagandeförslag
	§ 47  Ändring av detaljplan för del av Öje 10:26 och Öje 10:35 "Gamla Konsum" i Järvsö - antagandeförslag
	§ 48  Tillståndsansökan gällande vindkraftsetablering i Tandsjö
	§ 49  Tillståndsansökan gällande Vindkraftsetablering på Högkölen
	§ 50  Information från Järvsö Grottbad AB om planerna på äventyrsbad i Järvsö

