PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30 - 16:20

Beslutande:

Roland Bäckman (S) ordf
Annelie Wallberg (S)
Kristina Michelsson (S)
Leif Persson (S)
Kenneth Forssell (V)
Stig Andersson (V) tjg ers istället för Yvonne Oscarsson (V)
Thomas Wandel (SRD) tjg ers istället för Leif Hansen (SRD)
Jonny Mill (SRD)
Lars Molin (M)
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Ulf Nyman (C) tjg ers istället för Maj-Britt Tönners (C)
Harald Noréus (FP) tjg ers istället för Bodil Eriksson (FP)
Ingalill Fahlström (MP), § 91-102
Karin Jansson (MP) tjg ers istället för Ingalill Fahlström (MP) § 69-90
Lars Björkbom (KD)

Övriga deltagande

Malin Ängerå (S) ej tjg ers
Markus Evensson (S) ej tjg ers
VD Lars Wennerholm, § 81
Susanne Bäckman, Arbetsförmedlingen § 85
Utvecklare Rolf Berg, § 96-97
Förvaltningschef Stig Olson, § 91-101
Gatu- och parkchef Emma Nordebo, § 101
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Utses att justera

Ulf Nyman (C)
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0085/12
§ 69

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande
Kommunstyrelsen beslutar
1. Redovisningen noteras till protokollet.

Sammanfattning

1. Kommunstyrelsen till förfogande
Avsatt budget: KS till förfogande (tkr)
Beslutade anslag
2012-01-12 Färila Hembygdsförening, handikappanpassning hembygdsgården (villkor bidrag
Boverket)
2012-02-01 Delegeringsbeslut. Nordiska veteranmästerskapen på cykel 2012
2012-02-10 Medverkan utvecklingsprojekt "Fjällvägen". Bidrag per år 2012-2014.
S:a använda medel: KS till förfogande
Summa kvarstående medel: KS till förfogande

268
30
30
328
1 172

2. KS investeringsutrymme
Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr)
Beslutade anslag
2011-06-09 Fastighetsbildningskostnader Ljusdal Föränge 12:2 (Utbyggnad
avloppsreningsverket Järvsö)
2011-12-01 Fastighetsbildningskostnader Stenhamre 13:3 (Statoiltomten)
S:a använda medel: KS investeringsutrymme

3 000

0

Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme

3 000

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

1 500

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

§ 70

Medel för att främja kompetenshöjande insatser
Kommunstyrelsen beslutar
1.

För åren 2012 – 2014 främjas kompetenshöjande insatser för den lokala
arbetsmarknaden och för att stärka det lokala näringslivet.

2.

För 2012 avsätts 400 tkr ur kommunstyrelsens egna kapital och för åren
2013 – 2014 hänskjuts finansieringen till budgetberedningen.

3.

Kommunstyrelsen ska få en rapport efter det att samarbetspartnerna
upprättat en handlingsplan för det framtida arbetet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig för arbetsmarknads- och
näringslivsfrågor.
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 7 februari 2012 att kommunstyrelsen
avsätter medel för att främja kompetenshöjande insatser för den lokala
arbetsmarknaden och för att stärka det lokala näringslivet.
Denna åtgärd planeras vara under 2012-2014 varav för 2012 avsätts 400 tkr. För
åren 2013-2014 hänskjuts finansieringen till budgetberedningen.
Nära samarbetspartners i detta arbete blir Utvecklingscentrum, Närljus och
Arbetsförmedlingen.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 7 februari 2012
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2012
Yrkanden
Kenneth Forssell (V), Lars Molin (M) och Jonny Mill (SRD): Bifall till
kommunchefens förslag.
Helena Brink (C), Harald Noréus (FP), Kristina Michelsson (S) och Lars Molin
(M): Bifall till kommunchefens förslag. Kommunstyrelsen ska få en rapport efter
det att samarbetspartnerna upprättat en handlingsplan för det framtida arbetet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01

§ 70 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells m fl
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till Helena Brink m
fl tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Ekonomienheten
Utvecklingscentrum, Närljus och Arbetsförmedlingen för kännedom
Uppdragslistan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0205/11
§ 71

Ljusdals Riksteaterförening ansöker om verksamhetsbidrag för år 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdals Riksteaterförening beviljas en utökning av verksamhetsbidraget 2012
med 35 000 kronor (från tidigare 125 000 kronor till 160 000 kronor).
2. Pengar tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.
3. Kommunstyrelsen ska få en redovisning av vilka olika typer av
kulturföreningar det finns och hur mycket pengar har de får.

Sammanfattning
Ljusdals Riksteaterförening arrangerar årligen ett stort antal professionella dansoch teaterföreställningar för allmänheten på olika scener i Ljusdals kommun.
Verksamheten är kostsam och biljettintäkterna täcker inte de kostnader som
föreningen har för att genomföra dessa arrangemang. Föreningen har under flera
års tid haft ett oförändrat årligt verksamhetsbidrag från Ljusdals kommun och
ansöker nu om en utökning av detta anslag. Detta för att kunna bibehålla utbud
och kvalitet i arrangemangen, då kostnaden för dessa har ökat under de senare
åren.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår den 20 oktober 2011
1.

Utökning av årligt verksamhetsbidrag för Ljusdals Riksteaterförening
beviljas med 35 000 kronor från och med budgetåret 2012 (från tidigare
125 000 kr till 160 000 kr).

2.

Detta under förutsättning att motsvarande budgetmedel kan tillföras
driftbudget för Samhällsutvecklingsförvaltningen – Musik & Kulturenheten
från och med budgetåret 2012.

3.

Ärendet ska vara slutfört 31 december 2011.

Kommunstyrelsen beredning hänsköt därefter ärendet till budgetberedningen där
det av någon anledning inte har behandlats.
Allmänna utskottets behandlade ärendet den 7 februari 2012, § 23 och beslutade
då att notera ärendet till protokollet och skicka det vidare till kommunstyrelsen
utan eget förslag till beslut. Kommunstyrelsen ska få en redovisning om vilka
föreningar i samma kategori i kommunen som fått bidrag under året.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0205/11
§ 71 forts.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har 10 februari 2012 lämnat den redovisning
som allmänna utskottet begärt. I kommunen finns för närvarande två
kulturföreningar som faller under kategorin ”arrangerande förening” och som har
årligt kommunalt stöd för sin verksamhet:
Musik i Ljusdal
Ljusdals Riksteaterförening

85 000 kr
125 000 kr

I övrigt finns ett antal kulturföreningar i kommunen som genomför ett stort antal
”egna” arrangemang/konserter av olika slag. Dessa föreningar har möjlighet att
söka kommunalt stöd inför varje specifikt arrangemang och dessa bidragsansökningar behandlas då enligt de rutiner och budgetramar som finns inom
kommunen för detta.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 februari 2012
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2012, § 23
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 oktober 2011, § 156
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 september 2011
Ansökan från Ljusdals Riksteaterförening om ökat verksamhetsbidrag för år 2012,
24 mars 2011
Yrkanden
Lars Molin (M), Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V), Harald Noréus (FP),
Stina Michelsson (S), Jonny Mill (SRD) och Stig Andersson (V): Ljusdals
Riksteaterförening beviljas en utökning av verksamhetsbidraget 2012 med 35 000
kronor (från tidigare 125 000 kronor till 160 000 kronor).
Kommunstyrelsen ska få en redovisning av vilka olika typer av kulturföreningar
det finns och hur mycket pengar de får.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande om att Ljusdals Rikteaterförening beviljas en utökning av
verksamhetsbidraget 2012 med 35 000 kronor. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0205/11
§ 71 forts.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
tilläggsyrkande om att få en redovisning av vilka olika typer av kulturföreningar
det finns och hur mycket pengar de får. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdals Riksteaterförening
Ekonomienheten
Uppdragslistan
Kulturenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0163/11
§ 72

Motion från Maud Jonsson (FP) gällande trygghetslarm
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Maud Jonsson (FP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon yrkar
att kommunen upphandlar trygghetslarm som passar för mobil telefoni och
fibernät och att kommunen utreder om avgiften för trygghetslarm kan vara
kostnadsfri för kunden.
Kommunfullmäktige remitterade den 28 mars 2011, § 88 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande.
Omsorgsnämnden biföll den 24 maj 2011, § 134 omsorgsförvaltningens yttrande.
Av förvaltningens yttrande framgår att det åligger socialtjänsten i kommunen att
tillgodose invånarnas behov av trygghetslarm, men om det inte finns någon
fungerande infrastruktur att koppla larmen mot kan socialtjänsten inte klara sitt
uppdrag.
Idag finns cirka 530 beviljade beslut om larm i kommunen. Den som har ett behov
av insatsen trygghetslarm söker detta hos en biståndshandläggare. För att få ett
trygghetslarm krävs idag ett analogt fast telefonabonnemang. I de fall där det inte
finns ett sådant, till exempel på grund av att en leverantör släckt ner sitt nät, så har
kommunen trygghetslarm uppkopplade och kan erbjuda ett mobilt trygghetslarm.
De mobila larmen är idag väsentligt dyrare och därför beviljas dessa enbart där
leverantör släckt ner sitt nät och idag finns det behovet på två ställen i kommunen.
Den teoretiska kostnaden för kunden idag är 155 kronor per månad för
trygghetslarmet. Beroende på vilka andra insatser kunden har så är det den så
kallade maxtaxan som styr om kunden verkligen betalar för trygghetslarmet eller
inte. För omsorgsförvaltningen har det ingen betydelse totalt sett, trygghetslarmet
ligger sist i reduceringsordningen för maxavgiftskontrollen. Om kommunen
beslutar om kostnadsfritt larm och kunden betalar utifrån avgiftsutrymme, skulle
konsekvensen bli att kunden betalar en högre omvårdnadsavgift motsvarande vad
larmet hade kostat.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0163/11
§ 72 forts.
Kommunstyrelsens ordförande skriver att Trygghetslarm för mobil telefoni är
upphandlat och avgiften för trygghetslarm är utredd. Motionen ska därför anses
besvarad.
Allmänna utskottet föreslår 7 februari 2012, § 18 att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2012, § 18
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 12 december 2011
Omsorgsförvaltningens yttrande 24 maj 2011
Omsorgsnämndens protokoll 16 juni 2011, § 134
Omsorgsförvaltningens yttrande 24 maj 2011
Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2011
Motion – Trygghetslarm 11 mars 2011

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0325/11
§ 73

Kvartalsrapport kvartal 4: Ej verkställda beslut SoL och LSS –
Biståndshandläggarenheten
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Biståndshandläggarenheten har överlämnat rapport om ej verkställda beslut fjärde
kvartalet 2011 enligt SoL och LSS. SoL-besluten avser 14 ansökningar om
särskilt boende.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

§ 74

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handling:
1.

PTS granskar Dagmars påverkan på telenäten. KS 0041/12

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

§ 75

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsen kännedom finns följande handlingar:
1.

Utbetalning av projektstöd från länsstyrelsen till projektet Nationellt Per
Jonsson Center. KS 0283/11

2.

Laga kraftbevis gällande detaljplan för del av Slotte 46:1 med flera ”före
detta kraftledningsgatan genom Slotte”. KS 0249/08

3.

Skrivelse till Landstinget Gävleborg från kommunalråden i Hälsingland
gällande införandet av ungdomskort i Gävleborg. KS 0035/12

4.

Skrivelse från kommunalråden i Hälsingeland samt landshövdingen till eloch telenätsbolagen gällande följderna av Stormen Dagmar. KS 0041/12

5.

Beslut från länsstyrelsen den 17 januari 2012 gällande överklagande av
kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2011 att anta detaljplan för del
av Väster-Skästra 5:40 med flera ”Bostäder vid Skålbosjön i Järvsö” –
Länsstyrelsen avvisar överklagandet. KS 0014/11

6.

Medfinansieringsintyg gällande projektet Badberedning i Järvsö. KS
0037/12

Beslutsexpediering
Akterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

§ 76

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningar nr 16-27 år 2012.
Samtliga delegationsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet.

Beslutsexpediering
Delegationspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

§ 77

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•
•
•
•
•

Justerare

Hälsingerådet 14 december 2011
AB Ljusdalshem 31 januari 2012
AB Ljusdals Servicehus 31 januari 2012
Ljusdals Energiföretag AB m fl 24 januari 2012
Ljusdals Energiföretag AB m fl 13 december 2011

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0142/10
§ 78

Redovisning av svaren på enkäten till in- och utflyttare
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Kommunchefen får i uppdrag att göra en sammanställning av helheten utifrån
denna undersökning och tidigare undersökningar av anledningar till att man
flyttar till Ljusdal.

Sammanfattning
Kommunchefen redogör för enkätundersökningen som gjordes under hösten 2011
till in- och utflyttare.
Enkäter har skickats till 459 respektive 460 personer som har flyttat in till
respektive ut från vår kommun under 2010. Efter påminnelser har 231 inflyttare
och 224 utflyttare besvarat enkäten.
Undersökningen anger att de främsta anledningarna till att människor flyttar till
vår kommun är:
1.
2.
3.
4.
5.

Lugnare livstempo
Att man växt upp här och därför ville flytta tillbaka
Leva närmare naturen
Komma närmare släkt och vänner
Flytta ihop med pojkvän/flickvän/make/maka (Relations- och hushållsskäl)

De största anledningarna till att människor flyttar från vår kommun är enligt
undersökningen:
1.
2.
3.
4.
5.

Arbete
Studier
Relations- och hushållsskäl
För att komma närmare släkt och vänner
Att man växt upp i annan kommun och ville flytta tillbaka

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0142/10
§ 78 forts.
Det som enligt undersökningen skulle kunna få utflyttarna att flytta tillbaka är:
1.
2.
3.
4.
5.

Arbete
Relations- och hushållsskäl
Bostadsskäl
Naturen
Familjebildning (relations- och hushållsskäl)

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2012, § 146
Anledningar till inflyttning respektive utflyttning i Ljusdals kommun 2010.

Yrkanden
Lars Molin (M): Kommunchefen får i uppdrag att göra en sammanställning av
helheten utifrån denna undersökning och tidigare undersökningar av anledningar
till att man flyttar till Ljusdal.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Uppdragslistan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0632/11
§ 79

Utbyggnad av daglig verksamhet "Jobbet" på Juliasomådet
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för vidare utredning.
2. Ärendet ska behandlas åter 29 mars 2012.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden vill att byggnaden ”Jobbet” på Juliasområdet överförs till
Ljusdals Servicehus AB. Ljusdals Servicehus har samtidigt uttalat en vilja att
köpa byggnaden.
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 22 februari 2012 att byggnaden
”Jobbet” säljs till Ljusdals Servicehus AB till bokfört värde 215 986 kr.
Omsorgsnämnden vill också att kommunstyrelsen ger i uppdrag åt Ljusdal
Servicehus AB att bygga ut i enlighet med bilagd ritning och kostnadsförslag.
Kommunchefen anser att kommunstyrelsen kan fatta detta beslut men också att
Ljusdals Servicehus AB har möjligheten att efter köpet ha synpunkter på
ombyggnadens utformning och kostnad.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 22 februari 2012
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2012, § 7
AB Ljusdals servicehus, protokoll 31 januari 2012, § 5
Omsorgsnämndens protokoll 15 december 2011, § 249
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 28 november 2011
Yrkanden
Roland Bäckman (S), Helena Brink (C), Stina Michelsson (S) och Tomas Wandel
(SRD): Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för vidare utredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Nicklas Bremefors för verkställande, Marita Wikström f k
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0512/10
§ 80

Firmatecknare enligt § 23 i reglemente för kommunstyrelsen i Ljusdals
kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1. Under mandatperioden 2011-2014 ska avtal, andra handlingar och skrivelser
som beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande Roland Bäckman eller vid förhinder för honom kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Kenneth Forssell.
Kontrasignation skall göras av kommunchef Nicklas Bremefors, av socialchef
Marita Wikström, av tf utbildningschef Tor Jonsson eller av samhällsutvecklingschef Stig Olson.
Sammanfattning
I reglemente för kommunstyrelsen föreskrivs att avtal, andra handlingar och
skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden
eller vid förfall av denne vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som
styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska
underteckna handlingarna.

Beslutsexpediering
Akt
Firmatecknarna
Revisionen
Samtliga banker

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0074/12
§ 81

Ljusdal Energikoncern, ansökan om kommunal borgen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ljusdal Energikoncern ska innan beslut i kommunfullmäktige komplettera
ärendet med styrelsebeslut om borgensram täckande nuvarande beslutad
borgen samt behov av utökad borgen utifrån fattade investeringsbeslut.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal
Energiföretag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 86
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal
Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 mkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal
Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 40 mkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
4. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
5. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal
Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 190 mkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal
Renhållning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0074/12
§ 81 forts.
Sammanfattning
I styrelsebeslut 2011-12-13 § 3 E; har styrelsen i Ljusdal energikoncern beslutat
om ett samlat framtida borgensbehov om 750 mkr för koncernen på tio års sikt.
Utifrån Kommuninvest krav på borgensbeslut bör detta behandlas som en
ramborgen. (Lika som tidigare beslutats för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals
Servicehus)
Kommunchefen anser i tjänsteskrivelse 22 februari 2012 att en ramborgen på 750
mkr för att täcka lånebehov med tio års framförhållning inte är att förorda utan
föreslår en ramborgen som täcker nuvarande beslutad borgen samt behov av
utökad borgen utifrån fattade investeringsbeslut. Behov om ytterligare utökning
av borgen måste därmed åter till kommunfullmäktige för beslut.
Utifrån kommunchefens förslag har bilagd skrivelse från Energikoncernens VD
daterad 2012-02-17 inkommit.
Kommunchefen föreslår att Ljusdal Energikoncern styrelse förtydligar sina beslut
utifrån detta förslag och kompletterar handlingarna med styrelseprotokoll inför
beslut i kommunfullmäktige.
Totalt nuvarande beslutad borgen för koncernen är 406 mkr. Ökningen utifrån
fattade investeringsbeslut är 195 mkr. Sammanlagd borgensram för koncernen är
601 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 22 februari 2012
Skrivelse från Ljusdal Energiföretag AB 17 februari 2012
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2012, § 21
Yrkanden
Harald Noréus (FP), Thomas Wandel (SRD), Kenneth Forssell (V), Helena Brink
(C) och Stina Michelsson (S): Bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Harald Noréus m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Ljusdal Energikoncern
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

§ 82

Medborgardialog Östernäs
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Ordföranden påminner kommunstyrelsen om kvällens medborgardialog om
Östernäs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0106/12
§ 83

Uppdrag till Närljus att föra förhandling med Ljusdals Bandyklubb om
marknadsföring
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet ska beredas via kommunstyrelsens allmänna utskott 6 mars 2012.

Sammanfattning
I skrivelse daterad 27 februari 2012 skriver kommunstyrelsens ordförande Roland
Bäckman (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Kenneth Forssell (V):
”Inledningsvis vill vi rikta ett stort grattis till Ljusdals Bandyklubb som med
gediget arbete och stor kämpaglöd är klara för spel i den högsta serien för bandy,
inför kommande säsong.
Bandyn har under många år varit ett av Ljusdals kommuns största varumärken.
Vilken ort man än besöker i Sverige och berättar att man är bosatt Ljusdal, känns
vår kommun igen, utifrån att vi är en stor bandymetropol.
Inför kommande säsong då Ljusdals bandyklubb är en ”nykomling” i bandyns
högsta serie, kommer mediebevakningen sannolikt att vara mycket stor, både i tv,
radio och press.
För Ljusdals Kommun är det ett nytt unikt tillfälle att marknadsföra oss, precis
som under fjolåret, då vi vann körslaget.
Vi föreslår därför att Ljusdals Kommun uppdrar åt Närljus att föra förhandlingar
med Ljusdals Bandyklubb om hur vi på bästa sätt kan marknadsföra vår kommun
inför kommande bandysäsong. (En förutsättning är givetvis att LBK är intresserad
av ett utökat samarbete för att marknadsföra Ljusdals Kommun under kommande
bandysäsong).
Vi föreslår samtidigt att Ljusdals Kommun avsätter 250 000 kronor ur
kommunstyrelsens konto till förfogande, för att ta vara på detta unika tillfälle, för
marknadsföring av vår kommun.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0106/12
§ 83 forts.
Yrkanden
Helena Brink (C), Lars Björkbom (KD), Karin Jansson (MP), Lars Molin (M),
Jonny Mill (SRD), Marie-Louise Hellström (M) och Tomas Wandel (SRD):
Ärendet ska beredas via kommunstyrelsens allmänna utskott 6 mars 2012.
Stina Michelsson (S): Bifall till att anslå 250 000 kronor ur kommunstyrelsens
konto till förfogande för marknadsföring av kommunen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl
yrkande om att ärendet ska beredas via allmänna utskottet 6 mars 2012.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0065/12
§ 84

Begäran om planuppdrag för fördjupad översiktsplan för Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till förnyad
fördjupad översiktsplan för Järvsö.

Sammanfattning
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen (ÖP) anger inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ger vägledning för beslut
om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande.
Ljusdals kommun har en kommunomfattande översiktsplan, antagen den 22
februari 2010 och därtill en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Järvsö och en FÖP
för Färila, antagna den 28 november 1988 samt en FÖP för verksamhetsområde i
Ede, antagen den 24 november 2003. Utöver översiktsplanen och de fördjupade
delarna är ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft
under framtagande. Samhällsutvecklingsförvaltningen har även ett uppdrag att
upprätta ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS- områden
(landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge). En fördel med en fördjupad
översiktsplan är att den blir mer detaljerad än den kommunomfattande för ett
avgränsat geografiskt område. Härutöver finns som stöd för översiktsplaneringen
en ortsanalys för Ljusdals tätort (utförd 2006 och reviderad 2008-2009) som dock
inte är politiskt antagen. Avsikten har varit att även upprätta ortsanalyser för
Färila och Järvsö.
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden pröva om
översiktsplanen, med tillhörande tillägg och fördjupningar, är aktuell. Det vill
säga om de angivna riktlinjerna för mark- och vattenanvändningen fortfarande är
aktuella med hänsyn tagen till nya förutsättningar. Det kan ske genom att en
befintlig översiktsplan aktualitetsförklaras eller att en ny antas. I och med att den
kommunomfattande översiktsplanen antogs, ersattes vissa andra fördjupade delar
och de ovan angivna fortsatte att gälla, och ska därför anses ha
aktualitetsförklarats under föregående mandatperiod. En förutsättning för att
kunna göra fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen är att översiktsplanen
är aktuell.
Den kommunomfattande översiktsplanen pekar ut Tätortstriangeln med orterna
Ljusdal, Järvsö och Färila som ett område med en speciell växtkraft. Järvsö
utmärks som kommunens centrum för turism och besöksnäring såväl sommar som
vinter. Denna profil ska stärkas. Bland annat ska turistboendet utvecklas och anta
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0065/12
§ 84 forts.
olika former så som hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och friköpta fritidshus.
Allmänna intressen som grönområden och nya områden för boende med flera har
pekats ut i den kommunomfattande översiktsplanen. Men dessa är inte inarbetade
i den fördjupade översiktsplanen för Järvsö. En förnyad FÖP för Järvsö ska på ett
bättre sätt utforma riktlinjer för hur Järvsös profil ska stärkas.
Liksom den fördjupade översiktsplanen för Färila blickade den nästan 25 år gamla
översiktsplan 15 år framåt och den tiden passerades år 2003. Därför bör båda
planerna ses över. Ges planuppdraget nu skulle ett förnyat förslag kunna tas upp
för antagande inom nuvarande mandatperiod. Järvsö upplever jämförelsevis ett
större bebyggelsetryck och ett flertal detaljplaner har upprättats i på senare tid.
För att arbetet med de pågående översiktsplanerna ska kunna utföras inom en
rimlig tid bör FÖP för Järvsö utföras före en eventuell förnyad FÖP för Färila.
Översiktsplanen handläggs med ett normalt planförfarande och antas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, §
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse samt karta, 2 februari 2012
Yrkanden
Jonny Mill (SRD), Kenneth Forssell (V), Stina Michelsson (S), Lars Molin (M),
Karin Jansson (MP), Lars Björkbom (KD) och Ulf Nyman (C): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Uppdragslistan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

§ 85

Information om projekt Sigrid
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Susanne Bäckman från Arbetsförmedlingen i Ljusdal informerar om projekt
Sigrid:
•
•
•
•
•
•

Justerare

Syfte: att minska ungdomsarbetslösheten
Mål: samhällsekonomisk vinst
Område: Gävleborg, Dalarna, Värmland
Projektperiod: 2011-02-01-2014-06-30
Projektbudget: 162 miljoner kronor
I Ljusdal har man valt att arbeta med målgruppen ungdomar 18-24 år som
är arbetssökande via Arbetsförmedlingen. Särskilt spår: unga utan
fullgjord gymnasieutbildning

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0040/12
§ 86

Remiss angående Kulturmiljöstrategi för Gävleborgs län 2012-2016.
Godkännande i efterhand
Kommunstyrelsen beslutar
1. Samhällsutvecklingsutskottets beslut godkänns i efterhand.
2. Remissyttrandet ska kompletteras i efterhand med att Ljusdals kommun vill
framhålla älvdalarna med Ljusnan och Voxnan samt hästens och djurens
betydelse för kulturmiljön.

Sammanfattning
Länsstyrelsen Gävleborg har översänt en remiss angående kulturmiljöstrategi för
Gävleborgs län 2012-2016. Kommunen har möjlighet att lämna synpunkter på
remissförslaget fram till och med den 15 februari 2012. Därför föreslås att
samhällsutvecklingsutskottet fattar beslut om samhällsutvecklingsförvaltningens
remissyttrande och att kommunstyrelsen godkänner yttrandet i efterhand.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande:
Ljusdals kommun har tagit del av remissutgåvan avseende Kulturmiljöstrategi för
Gävleborgs län 2012-2016 och lämnar härmed följande kommentarer och
synpunkter:
Som övergripande strategiskt styrdokument för den professionella kulturmiljövårdens arbete i länet anser Ljusdals kommun att såväl upplägg och
formuleringar i dokumentet är bra. Skrivningarna är tydliga och denna Kulturmiljöstrategi kan på ett bra sätt komma att ligga till grund för upprättande av
operativa handlingsplaner inom de institutioner och organisationer som arbetar
med kulturmiljövård, såväl regionalt som lokalt. Visionen, samt de fem olika
temaområdena beskriver på ett tydligt och bra sätt de unika värden som vårt
regionala/lokala kulturarv kan bidra med, när det gäller såväl människors
välbefinnande, livskvalitet och utveckling, som regional/lokal tillväxt och
utveckling.
På grund av kort remisstid beslutade samhällsutvecklingsutskottet 14 februari
2012, § 41 att godkänna samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande.
Utskottet beslutade att skicka remissyttrandet till kommunstyrelsen för
godkännande i efterhand.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0040/12
§ 86 forts.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 41
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till remissyttrande 2 februari 2012
Remiss från länsstyrelsen angående kulturmiljöstrategi för Gävleborgs län 20
januari 2012
Yrkanden
Lars Molin (M), Kenneth Forssell (V), Karin Jansson (MP) och Lars Björkbom
(KD): Remissyttrandet ska kompletteras i efterhand med att Ljusdals kommun vill
framhålla älvdalarna med Ljusnan och Voxnan samt hästens och djurens betydelse
för kulturmiljön.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna
samhällsutvecklingsutskottets beslut i efterhand.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen Gävleborg
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0028/12
§ 87

Estrad Ljusdals ungdomsstipendium
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ett årligt ungdomsstipendium inom ramen för EstradLjusdals
verksamhetsområde inrättas i enlighet med de stadgar som är upprättade för
ändamålet. Finansiering av stipendiemedlen skall ske via externa intäkter
från exempelvis entréintäkter, gåvor och så vidare.

2.

Som startkapital i stipendiefonden får medel från tidigare inrättat
musikstipendium användas (Kulturnämnden 1985-12-19, §129). Dessa
medel (för närvarande 7 665 kronor) har sedan 1985 varit fonderade på
bankkonto hos Nordea.

3.

Ärendet ska vara slutfört den 30 april 2012

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsförvaltningen vill genom inrättande av ett ungdomsstipendium årligen premiera en ungdom från Ljusdals kommun som under året
utmärkt sig positivt inom något av EstradLjusdals verksamhetsområden (musik,
dans, teater).
Detta ungdomsstipendium ska ses som ett komplement till det kulturstipendium/
kulturdiplom som sedan länge finns inom Ljusdals kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 43
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 19 januari 2012
Förslag till stadgar för EstradLjusdals ungdomsstipendium 18 januari 2012
Protokoll från kulturnämnden 19 december 1985, § 129
Yrkanden
Helena Brink (C), Stina Michelsson (S) och Kenneth Forssell (V): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0530/11
§ 88

Skrivelse till SKL gällande gatubelysning - för kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
På uppdrag av samhällsutvecklingsutskottet skickade samhällsutvecklingsförvaltningen i oktober en skrivelse till Trafikverket för att inleda en förhandling
om belysningsstolparna som kommunen har på statliga vägar.
I Trafikverkets svar hänvisar de 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 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 gav därför den 17 januari 2012, § 2 samhällsutvecklingsförvaltningen 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.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 50
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 februari 2012
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 2
Trafikverkets skrivelse 4 januari 2012
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse till Trafikverket 10 oktober 2011
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 september 2011, § 144

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0059/12
§ 89

Ansökan om dispens för att ta reda på vindfällen vid Tingvallen,
Kläppaängarnas naturreservat
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta reda på vindfällen vid
Tingvallen, Kläppaängarnas naturreservat.

Sammanfattning
Under stormen Dagmar den 26 december 2011, tippade många stora granar och
tallar omkull på Tingvallen, Kläppaängarnas naturreservat. Träden ligger på
rundslingan som är uppmärkt och börjar vid Edänge badplats. Inga träd har fallit
precis vid vindskyddet eller vid badplatsen, men många träd har fallit på själva
stigen (rundslingan). Mängden vindfällda träd, som kan liknas vid ett
vindfälleplockepinn, utgör en fara för allmänheten på grund av att området
förmodligen är den mest besökta platsen i reservatet. Dessutom finns det en stor
risk att granbarkborren får fäste i veden och kan föröka sig (denna insekt kan bli
ett problem i norra delen av Gävleborgs län och riskerar att förorsaka stor skada
på levande granskog om för mycket färsk död granved lämnas i skogen).
Kläppaängarnas naturreservat är generellt sett ett reservat där skötsel är
förespråkat och rekommenderat på många ställen i skötselplanen. Vid Tingvallen
är det däremot inte föreslagen någon skötsel utan målsättningen med området är
”att skogen får utvecklas fritt mot naturskog.”
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 29
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 februari 2012
Yrkanden
Kenneth Forssell (V) och Lars Björkbom (KD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets protokoll.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

§ 90

Långsiktig ekonomisk investeringsplan
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till en långsiktig ekonomisk
investeringsplan.
Sammanfattning
Harald Noréus (FP) väcker en övrig fråga på sammanträdet och yrkar på att
kommunchefen får ett uppdrag att ta fram ett förslag till en långsiktig ekonomisk
investeringsplan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen
Uppdragslistan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0620/11
§ 91

Ansökan från Ramsjö Hembygdsförening om kommunalt anslag till nytt
tak till huvudbyggnaden Nagg-Jonsgården
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ansökan från Ramsjö Hembygdsförening beviljas avseende bidrag till nytt
plåttak på Nagg-Jonsgården med sökt summa: 70 000 kronor.

2.

Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.

3.

Ärendet ska vara slutfört 30 april 2012.

Sammanfattning
Huvudbyggnaden vid Ramsjö Hembygdsförenings hembygdsgård ”NaggJonsgården” är en byggnad som ursprungligen uppfördes under 1300-talets första
hälft. Behovet av nytt tak på fastigheten är överhängande och tidigare försök att
lappa och laga taket har gjorts. Nu bedöms dock ett nytt tak vara den enda
möjligheten för att undvika allvarliga skador som kan fördärva byggnaden.
Samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer det kulturhistoriska värdet av denna
byggnad som stort, vilket bör vara ett tungt vägande skäl för beviljande av denna
ansökan.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 42
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 20 januari 2012
Ansökan från Ramsjö Hembygdsförening 15 december 2011
Yrkanden
Leif Persson (S), Jonny Mill (SRD), Kenneth Forssell (V), Harald Noréus (FP)
och Ulf Nyman (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Perssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ramsjö Hembygdsförening
Ekonomienheten, Samhällsutvecklingsförvaltningen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0029/12
§ 92

Begäran om projektering för ombyggnad av Aulan
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Bevilja projektering för upprustning/renovering av aulan vid
Slottegymnasiet.

2.

Anvisa medel motsvarande kostnaden för projekteringen som är beräknad
till 800 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsutrymme.

3.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att verkställa
projekteringen.

Sammanfattning
Aulan vid Slottegymnasiet är kommunens enda större scen/samlingssal för
konserter, föreställningar, föreläsningar och så vidare. Lokalen är i stort behov av
renovering/ upprustning då det inte gjorts några större investeringar avseende
teknik, ytskikt och inventarier sedan aulan byggdes på 70-talet. Den tekniska
utrustningen på scenen är undermålig och i viss mån även riskfylld att använda,
vilket bör anses som ett tungt vägande skäl för en upprustning.
Det finns även ett stort behov av en ny takkonstruktion då nuvarande konstruktion
är ett platt tak med invändig takavrinning, som ger stora problem med
sönderfrysningar och takläckage som följd.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 81
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 19 januari 2012
Yrkanden
Helena Brink (C), Harald Noréus (FP), Kenneth Forsssell (V), Jonny Mill (SRD)
och Stina Michelsson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0385/11
§ 93

Ljusdals Ridlubb, ansökan om bidrag till energikostnader
Kommunstyrelsen beslutar
1.

De fyra obetalda fakturorna för november och december 2011 och januari
och februari 2012, totalt 135 724 kronor, avskrivs.

2.

Pengarnas tas från kommunstyrelsens konto till förfogande för 2011
( fakturor för november och december 2011) och 2012 (fakturor för januari
och februari 2012).

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsutskottet beslöt den 20 oktober 2011, § 163 att avvakta med
beslut angående bidrag till energikostnaderna tills en analys av besparingarna
gjorts på helårsbasis. Efter installationen av värmepumpen har energikostnaden
minskat med 111 406 kronor från 2010 till 2011.
Kommunen har också anlitat Högbergs VVS-konsult AB som utrett de
energibesparande åtgärder som genomförts på Ridhuset. Han konstaterar bland
annat i utredningen att dimensionering av värmepumpen för hela effektbehovet
gav en för hög investeringskostnad i förhållande till energibesparingen. För att
ytterligare sänka energiförbrukningen på anläggningen föreslår han
investeringsåtgärder för cirka 100 000 kronor samt att det sedan tidigare finns en
offert på ny belysning i ridvolten till en kostnad av 123 000 kronor. Dessa
investeringar kommer att genomföras när medel för investeringarna finns i
budget. Kommunens energirådgivare är också inkopplad och avläser månatligen
de undermätare som finns inkopplade på anläggningen.
De senaste åren har stora investeringar genomförts på Ridhuset:
2006 Ny ridvolt
433 000 kronor
2009 Kommunalt vatten och GC-väg 447 000 kronor
2010 Installation jordvärmeanläggning 417 000 kronor
Totalt
1 297 000 kronor
Förening har idag en skuld på obetalda hyror till kommunen för november och
december 2011 på 67 418 kronor inklusive moms och för januari och februari
2012 på 68 306 kronor inklusive moms. Totalt 135 724 kronor inklusive moms.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0385/11
§ 93 forts.

I sin bidragsansökan anhåller föreningen om att:
Alternativ 1: Kommunen tar hela energikostnaden för 2011, vilket skulle
innebära 300 414 kronor
Alternativ 2: Kommunen beviljar ridklubben hyresfritt och fri energi för andra
halvan av 2011, vilket skulle innebära 204 912 kronor
Alternativ 3: Avskriva de fyra obetalda fakturorna; totalt 135 724 kronor
Den nya hyran inklusive elkostnad som kommer att debiteras Ljusdals Ridklubb
för 2012 kommer att vara 216 500 kronor. Förutom att föreningen får en mindre
kostnad för hyra inklusive el för 2012 kommer även deras driftbidrag att höjas
med 50 000 kronor per år.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att politiken prövar anhållan från
Ljusdals Ridklubb om att endera tillstyrka anhållan enligt alternativ 1, 2 eller 3.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 45
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och bilagor 31 januari 2012
Yrkanden
Helena Brink (C), Harald Noréus (FP), Kenneth Forssell (V) och Stina
Michelsson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdals Ridklubb
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0039/12
§ 94

Redovisning av driftbidrag till föreningar
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Redovisningen av fördelning av driftbidrag godkänns.

2.

Kommunstyrelsen ska få en helhetsbild på total kostnad för bidrag till
föreningarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2012, § 13 att begära en fullständig
redovisning om fördelningen av driftbidragen till föreningar.
Fördelningen av driftbidragen är nu klar efter den 20-procentiga höjning av
bidraget som kommunfullmäktige beslutade om den 28 november 2011, § 287.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 47
Samhällsutvecklingsförvaltningens fördelning av drift- och underhållsbidrag 2012
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2012, § 13
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2011, § 287
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP) och Stina Michelsson (S): Redovisningen av fördelning
av driftsbidrag godkänns.
Kommunstyrelsen ska få en helhetsbild på total kostnad för bidrag till
föreningarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms m fl
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Uppdragslistan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0544/09
§ 95

Ansökan om pengar till märkning, skyltning, invigning med mera av
Järvsöklackens naturreservat 2012
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att märka ut, skylta, inviga
med mera Järvsöklackens naturreservat.

2.

130 000 kronor anslås till att märka ut, skylta, inviga med mera
Järvsöklackens naturreservat.

3.

Pengarna tas från naturvårdsfonden.

4.

Ärendet ska slutföras under 2012.

Sammanfattning
I september 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om att bilda Järvsöklackens
naturreservat.
För kostnaden att bilda, märka ut, skylta, inviga med mera ansökte
kommunekologen om lokalt naturvårdsprojektbidrag. Projektet beviljades bidrag
med 50 %, max 130 000 kronor av länsstyrelsen. Detta belopp är halva det belopp
som hela naturreservatsprocessen är bedömd att kosta, totalt 260 000 kronor.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 3 februari 2012 att 130 000 kronor
anslås till att märka ut, skylta, inviga med mera Järvsöklackens naturreservat.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 28
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 februari 2012
Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2011, § 240
Länsstyrelsens beslut 24 maj 2010
Yrkanden
Stina Michelsson (S), Kenneth Forssell (V), Helena Brink (C), Marie-Louise
Hellström (M), Jonny Mill (SRD), Harald Noréus (FP), Ingalill Fahlström (MP)
och Lars Björkbom (KD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0544/09
§ 95 forts.
Ordföranden ställer Stina Michelssons m fl yrkande under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0465/10
§ 96

Stängning av omlastningsverksamhet vid Ljusdals bangård
Kommunstyrelsen beslutar
1. Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till reviderad skrivelse godkänns
och skickas till Trafikverket.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Ljusdals kommun fattade i den 2 december 2010 ett
inriktningsbeslut innebärande att omlastning av timmer i centrala Ljusdal ska
upphöra senast den 31 december 2012.
Arbetet med att utveckla Östernäsområdet och ett antal andra faktorer gör att det
nu är aktuellt att följa upp inriktningsbeslutet med ett tydligt kommunalt
ställningstagande i frågan.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har utarbetat ett förslag till skrivelse, vilken
föreslås godkännas av kommunstyrelsen och därefter tillställas Trafikverket.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 14 februari 2012, § 37 att skicka ärendet
vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 37
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 februari 2012
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till skrivelse till Trafikverket 6 februari
2012
Kommunstyrelsens protokoll 2 december 2012, § 291
Från samhällsutvecklingsförvaltningen föreslås att sista stycket i skrivelsen ändras
till att lyda: ”Ljusdals kommun vill även framföra ett intresse att inleda
diskussioner om ett kommunalt övertagande av infrastrukturansvaret för mark och
spår.”
Yrkanden
Stina Michelsson (S), Kenneth Forssell (V), Leif Persson (S) och Harald Noréus
(FP): Bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande inklusive
förslag till ändring.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0465/10
§ 96 forts.

Thomas Wandel (SRD): Trafikverket ska bjudas in för muntlig förhandling i
frågan där man talar om kommunens avsikt.
Lars Björkbom (KD) och Ingalill Fahlström (MP): Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag avslås.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Stina Michelssons m fl yrkande mot Lars Björkboms yrkande
och mot Thomas Wandels yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller Stina Michelssons m fl yrkande.
Reservationer
Ingalill Fahlström (MP)

Helena Brink (C), Ulf Nyman (C), Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M) meddelar
att de inte deltar i beslutet.

Beslutsexpediering
Akt
Trafikverket (undertecknad handling)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0619/11
§ 97

Begäran om option på tillfällig omlastningsplats
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ansökan avslås i avvaktan på beslut om permanent omlastningsplats.

Sammanfattning
En anhållan om markoption på ett område söder om järnvägen mellan Sjulhamre
och golfbanan, del av Klappaängarna 5:1 och 15:1, har inkommit till kommunen.
Det är Jofab Åkeri som har uppdragit åt en arkitektfirma att göra en utredning för
att söka ett tillfälligt bygglov för en lastplats för rundvirke utmed järnvägen vid
Kläppaängarna. Syftet är att säkerställa en plats dit omlastningsverksamheten kan
flytta då nuvarande lastområde ska läggas ned.
Arkitektfirman har uppdraget att göra en förprojektering för anläggningen, ta
nödvändiga kontakter med till exempel Trafikverket och Ljusdals kommun samt
göra en översiktlig kostnadskalkyl för en komplett anläggning med järnvägsspår,
tillfartsvägar och lastområde.
Markoptionen ska löpa fram till den 31 december 2012.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 14 februari 2012, § 37 att ansökan avslås i
avvaktan på beslut om permanent omlastningsplats.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 37
Anhållan om markoption 19 december 2011
Yrkanden
Helena Brink (C), Jonny Mill (SRD) och Harald Noréus (FP): Bifall
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen för vidare förmedling till sökanden
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0035/11
§ 98

Detaljplan för fastigheten Slotte 5:4, "Bryggeriet" - antagandeförslag
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplanen för Slotte 5:4 ”Bryggeriet” antas.

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökad byggrätt för centrumverksamhet
på mark som i gällande detaljplan är förlagd med byggförbud. Detaljplanen
avlägsnar även en outnyttjad byggrätt för boende. Markanvändningen föreslås
ändras från handel till centrum.
Planområdet är beläget i Ljusdals östra del, direkt öster om brandstationen i
anslutning till Norra Järnvägsgatan och Molinsgatan.
Den utökade byggrätten föreslås till viss del kunna utföras i två våningar, på mark
som i gällande detaljplan är avsatt för parkering. Inom den planlagda
parkeringsytan återfinns den gamla gårdsbyggnaden till bryggeriet. Den utökade
byggrätten medför sannolikt att gårdsbyggnaden ersätts av en ny tillbyggnad.
Utförandet av denna ska ske med hänsyn till bryggeribyggnaden.
Detaljplanen har handlagts genom ett enkelt planförfarande och har under tiden
20 oktober 2011 till 18 november 2011 varit föremål för samråd. Detaljplanen kan
härmed överlämnas för antagande.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 33
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 februari 2012
Antagandehandlingar 11 januari 2012
Yrkanden
Kenneth Forssell (V), Helena Brink (C) och Stina Michelsson (S): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Kenneth Forssells m fl yrkande under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0493/11
§ 99

Reglemente för FolkhälsoBRÅ
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Reglemente för FolkhälsoBrå antas.

Sammanfattning
Det övergripande målet för kommunens folkhälso-, drog och brottsförebyggande
arbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa och trygghet på lika
villkor för alla kommunens invånare.
Ett framgångsrikt folkhälso-, drog- och brottsförebyggande arbete förutsätter att
alla goda krafter i samhället tar gemensamt ansvar och samverkar mellan olika
verksamhetsområden. Detta i sin tur förutsätter att det finns arenor som främjar
sådan samverkan. Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete ska utgöra
en sådan arena.
Folkhälsoarbete innebär planerande och systematiskt insatser för att främja hälsa
och förebygga sjukdom. Folkhälsoarbete är tvärsektoriellt och tvärvetenskapligt
och ska genomsyra all verksamhet.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 21 december 2011 att reglementen
för FolkhälsoBrå godkänns.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 39
Reglemente för FolkhälsoBrå 21 december 2011
Yrkanden
Helena Brink (C): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
FolkhälsoBrå, Författningssamlingen och intranätet
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0055/12
§ 100

Plan för hantering av extraordinära händelser, Krisledningsplan
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Planen för hantering av extraordinära händelser, Krisledningsplan, antas.

2.

Under punkt 4.2.2 ska tillföras att bekräftelse ska ske.

Sammanfattning
Det offentliga har ett ansvar att samordna samhällets säkerhet. Kommunen ska
planera för hur en extraordinär händelse ska ledas, hur berörda ska informeras och
på vilket sätt samhällsviktig verksamhet kan bedrivas under nämnda förhållanden.
Ljusdals kommuns reviderade plan för hantering av extraordinära händelser har
som utgångspunkt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap. Uppgifter
som framkommit i kommunens risk- och sårbarhetsanalys utgör ett viktigt
underlag till planen.
I dokumentet framgår hur kommunens ledningsfunktion ser ut under sådana
förhållanden och på vilket sätt krisledningsnämnden med dess stödfunktioner är
organiserad. Den innehåller ingen information på detaljnivå eftersom den då
kunde bli otymplig och svår att använda vid en verklig händelse. Detaljplanering
skall ske ute i respektive förvaltning och bolag.
Planen innehåller inte några uppgifter som endast gäller höjd beredskap. Vid ett
annat säkerhetspolitiskt läge kan den kompletteras och anpassas till att även vara
kommunens plan för höjd beredskap. Med höjd beredskap avses här skärpt
beredskap eller högsta beredskap enligt Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att planen för hantering av
extraordinära händelser, Krisledningsplan, antas.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 32
Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014
Bilaga A Utbildnings- och övningsplan mandatperioden 2011-2014
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0055/12
§ 100 forts.
Yrkanden
Ingalill Fahlström (MP): Till punkt 4.2.2 ska tillföras att bekräftelse ska ske.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutvecklingsutskottets förslag inklusive Ingalill Fahlströms tilläggsyrkande. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0071/11
§ 101

Gatubelysningspolicy
Kommunstyrelsen beslutar
1. Gatubelysningspolicyn antas.
2. Till kommunens ansvar ska tilläggas Särskilda anläggningar av allmänhetlig
karaktär.
Sammanfattning
För att skapa rättvisa förhållanden i kommunen samt förenkla framtida beslut
kring gatubelysningen föreslås att kommunen endast ska ansvara för gatubelysning längs vägar med kommunal drift.
Kommunen bekostar idag gatubelysning längs både statliga och enskilda vägar.
Vissa vägar har belysning kvar sedan tiden före kommunsammanslagningen och
befolkningsunderlaget har minskat på många av platserna. Kontakt har tagits med
Trafikverket för att få till ett övertagande av belysning längs statlig väg. Det är
dock inte troligt att alla anläggningar kommer att bli kvar om Trafikverket tar
över då de baserar sina beslut på trafikmängd mer än trivsel. Längs enskilda vägar
ägs belysningen på många platser av föreningarna som ansvarar för vägen, men
längs några enskilda vägar bekostar kommunen belysningsanläggningar vilket
skapar orättvisa förhållanden.
Gatubelysningspolicyn är framtagen för att renodla kommunens drift av
belysningsanläggningar, skapa ett rättvist system samt för att hitta en ekonomisk
hållbar situation för framtiden.
Samhällsutvecklingsutskottet överlämnade 8 februari 2011, § 9 ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutade 3 mars 2011, § 67 att notera informationen till
protokollet och att budgetberedningen får i uppdrag att titta på finansiering av
driften av gatubelysningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2011, § 67
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 8 februari 2011, § 9
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 januari 2011
Gatubelysningspolicy 28 januari 2011
Konsekvensbeskrivning av belysningspolicyns genomförande 31 januari 2011
Kartor
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0071/11
§ 101 forts.
Yrkanden
Kenneth Forssell (V), Helena Brink (C), Stina Michelsson (S), Harald Noréus
(FP) och Leif Persson (S): Policyn antas. Till kommunens ansvar ska tilläggas
Särskilda anläggningar av allmänhetlig karaktär.
Jonny Mill (SRD): Ärendet ska återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills
återremissyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet
ska således avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells m fl
yrkande om att anta policyn. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells m fl
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Reservationer
Stig Andersson (V), Thomas Wandel (SRD) och Jonny Mill (SRD)

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen
FFS efter revidering

Justerare

Utdragsbestyrkande

50

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2012-03-01
Diarienummer

KS 0027/11
§ 102

Detaljplaneändring av Åkersta 26:6 i Ljusdal
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen har ingen erinran mot förslaget.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsförvaltningen har för samråd översänt förslag till detaljplan
för Åkersta 26:6 m fl.
Syftet med detaljplaneändringen är att ge byggrätt för ett bostadshus med en total
byggrätt på 280 m2. Den aktuella fastigheten har tidigare varit obebyggd på grund
av att den inte ansetts vara möjlig att bebygga på grund av översvämningsrisk.
Nya beräkningar av höga flöden har gjorts och området kan nu användas för
bostadsändamål.
Idag består området av uppvuxen vegetation och kommer efter planens
genomförande att vara planerad för bostadsändamål. Även den sista biten av
Åkerstagatan ingår i detaljplanen eftersom den inte är planlagd i dagsläget. Den
kommer att planeras som ”lokalgata”.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar 3 januari 2012

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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