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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 190 
 
Budget 2014 och ELP 2015-2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Följande besparingsåtgärder på totalt 1 270 000 kronor för 2014 genomförs för att hålla 

tilldelad budgetram: 
 
Nya armaturer ger lägre energikostnader (gatubelysning) 100 000 
Uttag av grävavgifter från externa  80 000 
Uttag av hyra från Ljusdal Vatten för ledningar i kommunens mark  600 000 
Uttag av markhyror från Ljusdal Vatten för vattenverk och  
reningsverk på kommunens mark  300 000 
Ökade intäkter för GIS-avtal till externa parter  40 000 
Konsulter (utvecklingsprojekt) 150 000 
Summa  1 270 000 

 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till investeringsbudget 2014 godkänns. 
 
3. Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till ELP 2015-2016 godkänns. 

 
 
Sammanfattning 
 
Driftbudget: 
Utifrån beslutad budgetram i kommunfullmäktige i juni för 2014 har samhällsutvecklings-
förvaltningen inrymt kostnadsökningar för bland annat uppvärmning, drivmedel, 
entreprenader samt hyror. Utöver detta finns ett antal kostnadsökningar som inte ryms i 
ordinarie budgetram och som därför kräver beslut om åtgärder. 
 
Förslag på åtgärder från samhällsutvecklingsförvaltningen finns framtagna i åtgärdslistan. I 
ELP 2015-2016 finns äskanden för beräknade kostnadsökningar samt medel för utökad 
verksamhet. 
 
Investeringsbudget: 
I investeringsbudgeten för 2014 finns äskanden utöver beslutad ram. I ELP 2015-2016 för 
investeringar har förvaltningen redogjort för de behov samt önskemål som finns för 
kommande investeringar. 
 
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 190 forts 
 
Budget 2014 och ELP 2015-2016 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 september 2013 
Förslag ramar 2014 och ELP 2015 och 2016 
 
Jäv 
 
Hans Olov Wernersson (SRD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
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 Diarienummer 
   KS 0389/13 
 
§ 191 
 
Remissyttrande över Hudiksvalls kommuns handelsstrategi 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet gällande Hudiksvalls kommuns handelsstrategi godkänns. 
   
 
Sammanfattning  
 
Hudiksvalls kommun har presenterat ett förslag till handelsstrategi för perioden 2012-2020. 
Förslaget har sänts på remiss bland annat till angränsande kommuner.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun lämnar nedanstående 
synpunkter: 
 
Förslaget redovisar på ett strukturerat sätt Hudiksvalls kommuns ambitioner och bedömda 
möjliga alternativa vägar att ge förutsättningar för en utvecklad handel. Kommunens roll i 
sammanhanget och olika allmänna och övriga intressen beskrivs på ett relevant sätt. 
 
I förslaget påtalas att Hudiksvall har en lång tradition som ledande handelsstad i regionen och 
kommunens ambition framgår även av underrubriken på dokumentet: ”Hudiksvall – 
Hälsinglands handelscentrum”. 
 
Ljusdals kommun väljer att inte bemöta den historiska beskrivningen, även om Ljusdal 
historiskt sett har haft ett stort omland som handelsort, vilket även inkluderat Härjedalen. 
 
Förslaget redovisar ett förhållandevis utförligt resonemang om planering för en långsiktigt 
hållbar utveckling. Ljusdals kommun ser detta som logiskt och väl motiverat i sammanhanget.  
 
Hudiksvalls kommun arbetar med planering som kan innebära etablering av externhandel vid 
Medskogsområdet i anslutning till E4/väg 84. En sådan etablering bedöms kunna bidra till 
ökade inköp från Ljusdalsområdet. Ljusdals kommun ställer sig tveksam till ett sådant 
resonemang, som i grunden innebär att konkurrens kan förväntas ske med de befintliga och 
nya etableringar som förbereds gällande både dagligvaru- och sällanköpshandel inom 
Ljusdals centralort. Ljusdals kommun har svårt att se hur ett sådant tillvägagångssätt svarar 
mot ambitioner gällande långsiktigt hållbar utveckling. 
 
 
Forts s 7
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 Diarienummer 
   KS 0389/13 
 
§ 191 forts 
 
Remissyttrande över Hudiksvalls kommuns handelsstrategi 
 
Ljusdals kommun anser att kommunernas strävan ska vara att i största möjliga mån ge 
förutsättningar för en handel som på marknadsmässig grund har en lokalisering och ett utbud 
som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling, bland annat beträffande resor för inköp. Att 
verka för etableringar som syftar till att locka besökare från andra marknader svarar knappast 
mot en sådan inriktning. 
 
Mot denna bakgrund förordar Ljusdals kommun förslag B gällande externhandelslägen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till yttrande gällande förslag till handelsstrategi 2012-2020 
Remissutgåva Handelsstrategi 2012-2020 
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 Diarienummer 
   KS 0327/13 
 
§ 192 
 
Remissyttrande över regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet gällande regionalt åtgärdsprogram för miljömålen för perioden 2014-2020 

godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har skickat ut ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen 2014-2020 på remiss. Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 31 oktober 
2013. 
 
Under vintern 2012-2013 har Länsstyrelsen i Gävleborg utsett sex arbetsgrupper som arbetat 
med att ta fram förslag till åtgärder för länet gällande miljömålen. Fem av grupperna arbetade 
med länsstyrelsens ansvarsområde och en grupp (skogen) utgick från miljökvalitetsmålet 
”Levande skogar”, vilket är skogsstyrelsens ansvarsområde.  
 
Grupp 1 har arbetat med vattnet som fokus och det har då inbegripit miljömålen ”bara naturlig 
försurning”, ”ingen övergödning”, ” levande sjöar och vattendrag”,  ”grundvatten av god 
kvalitet”, ”hav i balans samt en levande kust och skärgård”. 
 
Grupp 2 har arbetat med giftfri miljö och miljömålet ”giftfri miljö”. 
 
Grupp 3 har arbetat med naturen som fokus och då med miljömålen ”myllrande våtmarker” 
och ”ett rikt växt- och djurliv”. 
 
Grupp 4 har arbetat med skogen och miljömålet ”levande skogar”. 
 
Grupp 5 har arbetat med odlingslandskapet och miljömålet ”ett rikt odlingslandskap”. 
 
Grupp 6 har arbetat med samhället och miljökvalitetsmålen ”frisk luft”, ”säker strålmiljö” och 
”god bebyggd miljö”. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun lämnar följande yttrande: 
  
 
Forts s 9 
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 Diarienummer 
   KS 0327/13 
 
§ 192 forts 
 
Remissyttrande över regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
 
”Ljusdals kommun tycker att förslagen på åtgärder är bra. Det stora arbetet, som kommer att 
bli resurskrävande, blir att implementera miljömålsarbetet i kommunen och att sedan följa 
upp resultaten”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 10 september 2013 
Remiss gällande regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 13 juni 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0230/13 
 
§ 193 
 
Yttrande gällande motion från Yvonne Oscarsson (V), Stig Andersson 
(V), Annelie Wallberg (S) och Björn Mårtensson (S) gällande miljöplan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att motionen bifalles under förutsättning att 

kommunekologens tjänst utökas till en heltid.  
 

 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått motion angående miljöplan 
för yttrande. 
 
Förvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet lämnar följande yttrande till kommun-
styrelsen: 
 
Den arbetsinsats som krävs för framtagandet och fastställandet av en miljöplan uppskattas till 
en heltidstjänst under sex till åtta månader, men det kommunala miljöarbetet slutar troligen 
inte i och med att planen antas och fastställs. Miljöplanen bör omfatta en årlig utvärdering av 
kommunens miljöarbete och en årsredovisning till kommunstyrelsen alternativt kommun-
fullmäktige. Arbetet med att utvärdera och sammanställa en årsredovisning uppskattas ta en 
månad per år. 
 
I dag har Ljusdals kommun en 50-procentig tjänst som kommunekolog, vars arbetet i dag 
omfattar förvaltning av de fem kommunala naturreservaten, vara kommunens kontaktperson 
gentemot Mellanskog, bevaka arbetet med miljömålen, vattendirektiven samt handläggning 
av ett flertal remisser ställda till kommunstyrelsen. Att ta fram och fastställa en miljöplan med 
tydliga och konkreta politiska mål för kommunens miljöarbete är inte en arbetsinsats som 
ryms inom den nuvarande kommunekologens tjänst. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anger därför två olika tänkbara alternativ för att ta fram och 
fastställa en miljöplan enligt motionen. 
 
Alternativ 1: 
Den nuvarande kommunekologtjänsten utökas från 50 till 100 procent.  En utökning 
uppskattas medföra ökade kostnader med cirka 250 000 kronor per år utifrån en månadslön på 
30 000 kronor. 
Alternativ 2:  
En projektanställning görs för att ta fram miljöplanen.  En projektanställning på åtta månader 
beräknas kosta 340 000 kronor med en månadslön på 30 000 kronor. 
 
Forts s 11
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 Diarienummer 
   KS 0230/13 
 
§ 193 forts 
 
Yttrande gällande motion från Yvonne Oscarsson (V), Stig Andersson 
(V), Annelie Wallberg (S) och Björn Mårtensson (S) gällande miljöplan 
 
För att uppnå det bästa och mest långsiktiga resultatet med en miljöplan förordas alternativ 
ett, en utökning av kommunekologtjänsten från 50 till 100 procent . En annan fördel med 
detta alternativ är även att utökningen av tjänsten skulle kunna medföra att det finns utrymme 
för andra arbetsinsatser, som till exempel verkställandet av restaureringsåtgärder enligt 
fiskevårdsplanen, arbetet med kalkning av sjöar och vattendrag, ett mer aktivt arbete med 
miljömålen och vattendirektivet, LONA-projekt inom våra naturreservat, listan kan göras 
lång. 
 
Alternativ två förordas inte eftersom det alternativet, utöver den uppskattade tiden för projekt-
anställningen, även kräver en projektledarinsats samt resurser för den årliga redovisningen.  
Att agera projektledare samt genomföra den årliga redovisningen bedöms inte rymmas inom 
ramarna för den nuvarande kommunekologens tjänst.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 september 2013 
Motion från S och V inkommen den 22 april 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0243/11 
 
§ 194 
 
Utredning av möjligheterna att ansluta sig till Sveriges Ekokommuner 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun blir medlem i Sveriges Ekokommuner under förutsättning att 

kommunekologens tjänst utökas till en heltid. 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens samhälls-
utvecklingsutskott att undersöka möjligheterna till att ansluta sig till Sveriges Ekokommuner 
och vad som krävs. 
 
För att kunna bli medlem krävs en ansökan från kommunfullmäktige alternativt kommun-
styrelsen samt en kopia på det av kommunen antagna programmet för kommunens 
hållbarhetsarbete. Beslut om medlemskap tas av styrelsen för Sveriges Ekokommuner. En 
årlig medlemsavgift tillkommer. Den består för närvarande av en fast avgift på 3 000 kronor 
och en rörliga avgift på 20 öre per kommuninvånare. 
Programmet för kommunens hållbarhetsarbete ska vara baserat på de tre dimensionerna; 
Socialt, Ekonomiskt och Ekologiskt. Dessutom ska de fyra hållbarhetsprinciperna, 
beaktas i samtliga kommunala beslut. Dessa är: 
 
1. Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen,  
2. Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen,  
3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas,  
4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina 

behov.  
 
För att analysera kommunens hållbarhetsarbete finns 12 gröna nyckeltal, vars syfte är att på 
ett enkelt och konkret sätt utvärdera om arbetet går mot hållbarhet inom valda områden och 
samtidigt påminna om det strategiska arbetet som behövs i kommunerna för att nå full 
hållbarhet (där hållbarhetskriterierna är uppfyllda). Resultaten för dessa nyckeltal ska årligen 
redovisas till föreningen. 
 
 
 
Forts s 13
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 Diarienummer 
   KS 0243/11 
 
§ 194 forts  
 
Utredning av möjligheterna att ansluta sig till Sveriges Ekokommuner 
 
De 12 gröna nyckeltalen är: 
1. Koldioxidutsläpp, ton/inv 
2. Antal resor med kollektivtrafik, per invånare och år 
3. Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, % 
4. Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling, % 
5. Andel miljöcertifierat skogsbruk, % 
6. Andel skyddad mark och vattenområden, % 
7. Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, ton/inv 
8. Tungmetaller i avloppsslam, bly, kadmium, kvicksilver, mg/kg TS 
9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, % 
10. A.Transportenergi för tjänsteresor med bil, kWh/årsarbetare,  
11. B. Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil, ton/årsarbetare 
12. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen, % 
13. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor, % 
 
I Gävleborgs län är Bollnäs, Hudiksvalls och Söderhamns kommuner medlemmar i Sveriges 
Ekokommuner och totalt är 88 svenska kommuner medlemmar.  
En fördel med ett medlemskap i Sveriges Ekokommuner är att den årliga redovisningen av de 
12 nyckeltalen troligen kan användas till redovisning av avsnittet ”Klimat och miljö” i 
årsbokslutet, se kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2013, § 100. 
 
Bedömning gällande möjligheten till ett medlemskap  
Den arbetsinsats som krävs för framtagandet och fastställandet av ett program som uppfyller 
kravet för medlemskap, uppskattas till en heltidstjänst under sex till åtta månader.  Därefter 
tillkommer ytterligare arbetsinsatser, för den årliga rapportering av de tolv nyckeltalen, som 
uppskattas till en månad per år.  
 
Den naturliga placeringen av ansvaret för arbetet med ett åtagande enligt Sveriges Ekokom-
muner är i tjänsten som kommunekolog. I dag har Ljusdals kommun en 50-procentig tjänst 
som kommunekolog, vars arbete i dag omfattar förvaltning av de fem kommunala natur-
reservaten, vara kommunens kontaktperson gentemot Mellanskog, bevakning av arbetet med 
miljömålen, vattendirektiven samt handläggning av ett flertal remisser ställda till kommun-
styrelsen. Arbetet med att ta fram ett program samt genomföra den årliga redovisningen av 
nyckeltalen är en arbetsinsats som inte ryms inom den nuvarande kommunekologens tjänst. 
 
Trots att åtagandet inte kräver en utökning av den nuvarande kommunekologtjänsten med 50 
procent, är det detta som rekommenderas.  
 
 
Forts s 14 
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 Diarienummer 
   KS 0243/11 
 
§ 194 forts 
 
Utredning av möjligheterna att ansluta sig till Sveriges Ekokommuner 
 
En utökning av tjänsten skulle kunna medföra att det finns utrymme för andra arbetsinsatser, 
som till exempel verkställandet av restaureringsåtgärder enligt fiskevårdsplanen, arbetet med 
kalkning av sjöar och vattendrag, ett mer aktivt arbete med miljömålen och vattendirektivet, 
LONA-projekt inom våra naturreservat, listan kan göras lång. 
 
En utökning uppskattas medföra ökade kostnader med cirka 250 000 kronor per år utifrån en 
månadslön på 30 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 september 2013 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 maj 2012, § 104 
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 Diarienummer 
   KS 0352/13 
 
§ 195 
 
Remissyttrande gällande översyn av riksintresse friluftsliv 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Yttrandet över remissen gällande översyn av riksintresse friluftsliv godkänns.  
 
 
Sammanfattning  
 
Naturvårdsverket har i uppdrag att göra en översyn av vilka områden som bedöms vara av 
riksintresse för friluftslivet enligt 3 kapitlet miljöbalken. Utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer 
ska länsstyrelsen i dialog med kommunerna ge förslag på uppdateringar och revidering av 
områden för riksintresse för friluftsliv utifrån ny kunskap och aktuella förhållanden. 
Kommunens remissyttrande ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 30 oktober 2013. I 
första hand ska kommunen se över områdenas geografiska avgränsning och uppdatera 
dokumentationen för områdena.  
 
Ett utpekat riksintresseområde för friluftsliv har så stora friluftsvärden för allmänheten på 
grund av särskilda natur- och/ eller kulturkvaliteter och tillgänglighet att det är eller kan bli 
attraktivt för besökare från hela eller stor del av landet eller utlandet. Ett sådant område ska 
skyddas mot åtgärder som kan skada dess natur- eller kulturmiljö. Naturvårdsverket pekar ut 
sådana områden med stöd av miljöbalkens 3 kapitel. I Ljusdals kommun finns tre befintliga 
områden av riksintresse för friluftsliv:  
 
• Ljusnans dalgång 
• Orsa finnmark 
• Voxnan 
 
I yttrandet föreslås kommunen ställa sig positiv till översynen av riksintresseområdena för 
friluftsliv. Gällande områdena Orsa finnark eller Voxnan bedöms dessa inte vara i behov av 
några geografiska ändringar. Ljusnans dalgångs geografiska avgränsning bör dock ses över. 
Huvuddelen av området är redan skyddat via miljöbalkens 4 kapitel för turism och friluftsliv, 
tillsammans med flera andra skydd, varför kommunen ställer sig frågande till behovet av ett 
ytterligare riksintresse för friluftsliv. Anses det motiverat att behålla riksintresset bör det 
istället få en snävare avgränsning.     
 
 
Forts s 16



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-09-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
   KS 0352/13 
 
§ 195 forts 
 
Remissyttrande gällande översyn av riksintresse friluftsliv 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 september 2013 
Förslag till yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 9 september 2013 
Missiv från länsstyrelsen Gävleborg 1 juli 2013 
Riktlinjer från Naturvårdsveket och Havs- och Vattenmyndigheten 1 juli 2013 
Befintliga värdebeskrivningar för riksintresse friluftsliv 
Kartbilaga över riksintresse friluftsliv (översiktsplanens karta)   
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-09-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
     
 
§ 196 
 
Information om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Roland Nilsson som är tillgänglighetsansvarig på samhällsutvecklingsförvaltningen 
informerar om bostadsanpassningsbidrag. Det är lagen om bostadsanpassning (1992:1574) 
som reglerar arbetet. 
 
Lagens syfte är att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder 
möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. 
 
Det kan innebära åtgärder för att underlätta livet hemma som att ta bort trösklar, bygga 
ramper med mera. 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag initieras av en arbetsterapeut, lokalt eller utifrån. 
Dessa gör hembesök och skriver en  rapport om vad problemet är och förslag på vad man kan 
göra för att undanröja detta. 
 
Ansökan med intyg från arbetsterapeuten kommer till kommunen med kostnad redovisad. 
Alternativt är det Roland Nilsson som hjälper till att ta fram kostnaden. 
 
Roland har i delegeringsordningen tidigare haft beslutanderätt upp till 5 basbelopp, men nu är 
det bara 100 000 kronor. Det beloppet kommer man snabbt upp i om badrum och kök måste 
byggas ut. 
 
Ansökningarna om bostadsanpassningsbidrag ökar hela tiden. Nuförtiden har ansökningarna 
ändrats så att vi mer eller mindre hjälper till att bygga en vårdinrättning i hemmet. I många 
fall kan den vårdtagande inte klara sig självständigt i hemmet utan det handlar om att den 
vårdtagande kan vårdas i hemmet i stället för på en institution. 
 
Brukaren har också rätt att begära återställningsbidrag när åtgärden inte längre behövs, men 
det nyttjas ganska lite. 
 
Boverket utreder just nu bostadsanpassningsbidragen och en ny lag väntas komma. I den 
lagen kommer det att finnas möjlighet till bostadsanpassningsbidrag för generell tillämplighet, 
det vill säga att bodstadsanpassningsbidraget inte är bundet till person utan vem som helst kan 
söka bidrag för att tillgänglighetsanpassa sitt hus.  
 
Beslutsexpedierat Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-09-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0010/12 
 
§ 197 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avslås med motiveringen att ansökan avser 

samma åtgärder som tidigare avgjorts genom beslut från Förvaltningsrätten i Falun samt 
Kammarrätten i Sundsvall. 

 
2. Ljusdals kommun står fast vid sin ståndpunkt att byggtekniska brister inte ska åtgärdas 

med hjälp av bostadsanpassningsbidrag. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag inkom den 10 januari 2012 för ombyggnad av 
duschrum/WC, ventilation, installation av trapphiss mellan våningsplanen samt för breddning 
av altandörr och borttagning av trösklar.  
 
Samhällsutvecklingsutskottet avslog den 17 januari 2012, § 26 ansökan om bostadsanpass-
ningsbidrag för ombyggnad av duschrum/wc med motiveringen att bostadsanpassningsbidrag 
ej lämnas för åtgärdande av byggtekniska brister samt bostadsanpassningsbidrag för 
installation av trapphiss med motiveringen att alla grundläggande funktionskrav redan finns i 
entréplanet. 
 
Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Falun som avslog överklagandet den 14 
februari 2013 (Mål nr 664-12). Förvaltningsrättens beslut överklagades till Kammarrätten i 
Sundsvall som inte meddelade prövningstillstånd. 
 
Den 3 juli 2013 inkom ny ansökan om bostadsanpassningsbidrag för samma åtgärder som i  
tidigare ansökan. Då inget nytt har tillförts eller förändrats i sakfrågan föreslås kommun-
styrelsens samhällsutvecklingsutskott avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag med 
hänvisning till ovan nämnda beslut från Förvaltningsrätten i Falun samt Kammarrätten i 
Sundsvall. 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S), Hans Olov Wernersson (SRD): bifall till samhällsutvecklings-
förvaltningens förslag. 
 
Beslutsexpedierat 
Sökanden (protokollsutdrag+ besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegationspärm 
Akt 
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 Datum 
Kommunstyrelsens 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0390/13 
 
§ 198 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan avslås med motiveringen att behoven kan tillgodoses på annat sätt. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag inkom den 27 mars 2012 och gäller en utbyggnad av 
bostaden för att ge utrymme för hygienrum, träningsrum och förråd för hjälpmedel. Dessutom 
finns behov av en separat entré med ramp för direktingång till förrådet för att lättare göra 
överflyttning till inomhusrullstol. Behov finns även av en träningsbassäng. 
 
Anbudsförfrågan har skickats ut till sju byggföretag varav fyra företag har inkommit med 
anbud enligt följande: 
 
JM Bygg Järvsö AB 4 812 500 kronor inklusive moms 
SW Bygg AB  4 687 500 kronor inklusive moms 
Öhmans Bygg AB 4 687 500 kronor inklusive moms 
Stig Borg Bygg AB 4 560 000 kronor inklusive moms 
 
Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) § 7, kan bostadsanpassningsbidrag 
lämnas för: 
 
1. Åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, 

funktionsträning och sjukvård, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 
 

2. Åtgärder som gör det möjligt för den funktionshindrade att utöva hobbyverksamhet, om 
han eller hon på grund av sitt funktionshinder inte kan delta i aktiviteter utanför bostaden.  

 
 
Beslutsexpedierat 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegationspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0391/13 
 
§ 199 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avslås med motiveringen att avsikten med 

bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga funktioner i bostaden, inte att tillskapa 
nya funktioner eller åtgärda saker som behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag inkom den 7 maj 2013 och gäller en ombyggnad av 
kök, tvättstuga, arbetsrum samt installation av centraldammsugare. 
 
Sökanden har själv infordrat kostnadsberäkning från Snickar-Markus AB som beräknat 
ombyggnaden av köket till 342 500 kronor inklusive moms. Kostnaden för anpassning av 
tvättstuga, arbetsrum samt installation av centraldammsugare har inte redovisats. 
 
Av förslaget till ombyggnad av kök framgår att detta innebär ett helt nytt kök då man avser att 
riva en vägg för att utöka köksytan samt installera en helt ny köksinredning. 
 
Avsikten med bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga funktioner i bostaden. 
Bidraget ska inte användas för att tillskapa nya funktioner eller åtgärda saker som behöver 
åtgärdas av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning. Bostadsanpassningsbidrag 
bör därför beviljas enbart för anpassning av de befintliga funktionerna i bostaden. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Sökanden (protokollsutdrag+ besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0392/13 
 
§ 200 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag beviljas för ombyggnad av badrum samt 

ombyggnad av entré med ramp. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag inkom den 16 juli 2013 gällande ombyggnad av 
badrum/WC samt ombyggnad av entré med ramp.  
 
Åtgärderna har kostnadsberäknats till 212 500 kronor inklusive moms. 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Sökanden (protokollsutdrag+ besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm  
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0384/13 
 
§ 201 
 
Information om genomförda åtgärder inom gatubelysning 2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
I och med att Trafikverket inte haft något intresse av att överta någon belysningsanläggning 
längs statlig väg i Ljusdals kommun har det blivit aktuellt att se över belysnings-
anläggningarnas status för att utröna om de ska fortsätta vara kommunala och om de i så fall 
ska rustas för framtidens krav. 
 
En ny belysningspolicy antogs 2013 som anger att kommunen kan fortsätta driva kommunal 
belysning längs statlig väg om det finns minst tre åretruntbebodda hushåll som gränsar till 
varandra inom ett område av samlad bebyggelse. Kommunfullmäktige tog den 17 december 
2012, § 234 även beslut om att tillföra medel för att kunna byta ut gamla trästolpar och 
kvicksilverlampor som inte är tillåtna i framtiden. 
 
I och med dessa beslut har ett antal belysningsanläggningar renoverats för fortsatt kommunalt 
huvudmannaskap.  
 
Följande anläggningar har renoverats sedan 2012: 
 
Färila - Korskrogen  57 stycken LED-armaturer i befintlig stolpe 
Kramsta - Bondarv   56 stycken LED-armaturer i befintlig stolpe 
Näsberg  34 stycken LED-armatur i nya stolpar 
Hälsingenybo 6 stycken LED-armaturer i nya stolpar 
Hamra  41 stycken LED-armatur i befintlig stolpe 
Letsbo  11 stycken LED-armatur i nya stolpar längs Rv 83 och resterande 
 överförs till vägförening  från och med 1 september. 
Skansen  34 stycken LED-armaturer i nya stolpar blev klara vecka 36 
Hotellgatan 22 stycken LED-armaturer på nya stolpar blev klara vecka 28 
Lomsjöhed  Raserad vecka 21 
Viken Ramsjö Rasering efter Rv 83 samt nya stolpar igenom samhället Viken. 
 Klart vecka 36 
Hedsta   34 stycken LED-armaturer i nya stolpar är påbörjat vecka 35 
Pållamon  Rivningen påbörjas vecka 40 
Los  Offerter har inkommit på 138 stycken LED och 9 stycken stolpar. 

Detta kommer påbörjas sedan tidigare arbeten räknats av och vi får 
en bra inblick i hur mycket medel som kvarstår på årets budget. 

Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0385/13 
 
§ 202 
 
Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Boställsgatan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ny lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Boställsgatan, sträckan 40 meter söder 

om Södra Järnvägsgatan fram till Magasinsgatan, antas. 
 
 

Sammanfattning 
 
En lokal trafikföreskrift krävs för att enheten Gata/Park ska kunna skylta upp parkerings-
förbud längs Boställsgatan. Parkeringsförbudet behövs för att lastbilstransporterna till 
Gröning Bil och Maskinfirma ska komma fram samt för att underlätta för kommunens 
snöröjning. 
 
Efter renovering av Boställsgatan finns nu ett separat stråk för gående och cyklister på gatans 
västra sida, trottoaren på östra sidan har ersatts av en så kallad måsvinge, det vill säga en 
lutande kant i asfalt. Bredden på gatan är relativt oförändrad, men redan tidigare fanns 
problem för svängande lastbilar från Magasinsgatan som ska norrut och för snöröjningsfordon 
när bilar parkerat längs Boställsgatans kantsten. 
 
Det vore därför önskvärt med parkeringsförbud på den föreslagna sträckan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet skrivelse och karta 5 september 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Datum 
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 Diarienummer 
   KS 0386/13 
 
§ 203 
 
Lokal trafikföreskrift om enkelriktning av Lilla Vintergatan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ny lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Lilla Vintergatan, mellan Torggatan och 

Hotellgatan, antas. 
 
 

Sammanfattning 
 
En lokal trafikföreskrift krävs för att enheten Gata/Park ska kunna skylta upp enkelriktning 
längs Lilla Vintergatan på sträckan mellan Torggatan och Hotellgatan. Syftet är att underlätta 
för snöröjning och parkering längs Lilla Vintergatan. 
 
Framför allt vintertid upplevs Lilla Vintergatan som mycket smal på ovan nämnda parti, 
mycket tack vare parkerade fordon, men även på grund av att gatan smalnar av på denna 
sträcka. I och med att Tällegatan är enkelriktad och tillåter norrgående trafik vore det lämpligt 
med en enkelriktning som tillåter södergående trafik på Lilla Vintergatan. Det bör dock vara 
mötande trafik upp till Torggatan för boende, besökande till förvaltningshuset och bokbussens 
åtkomst till parkering. För att undvika att bilister åker upp till Torggatan och sedan blir 
tvingade att vända bör trafik vara tillåten på Torggatan i fortsättning. Därför bör den gamla 
trafikföreskriften, som anger att trafik med fordon är förbjuden på Torggatan, upphöra att 
gälla.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen förslår den 29 augusti 2013 
 
1. Ny lokal trafikföreskrift om förbud att framföra fordon i norrgående riktning på Lilla 

Vintergatan mellan Torggatan och Hotellgatan antas. 
 
2. Den gamla trafikföreskriften om förbud att framföra fordon på Torggatan upphör att 

gälla.  
 

Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 29 augusti 2013 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Istället för enkelriktning införs parkeringsförbud på Lilla Vintergatan.  
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 Diarienummer 
   KS 0386/13 
 
§ 203 forts 
 
Lokal trafikföreskrift om enkelriktning av Lilla Vintergatan 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Björn Mårtenssons yrkande och finner att 
utskottet beslutar enligt Björn Mårtenssons yrkande. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 204 
 
Information om "Klipp häcken" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om att broschyren ”Klipp häcken delats 
ut till boende vid korsningar där sikten kan bli dålig på grund av oklippta häckar. 
 
Frågan har varit upp i myndighetsnämnden som behandlat den enligt plan- och bygglagen och 
lagen om renhållning och skyltning.  
 
Frågan kommer nu att bli en myndighetsnämndsfråga och en översyn ska göras. Eventuellt 
kommer en kampanj genomföras i vår för att få korsningarna säkra. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
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 Diarienummer 
     
 
§ 205 
 
Information om Mariavägen i Tallåsen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Fastighetsägare och boende vars fastigheter gränsar mot Mariavägen inkom den 29 november 
2011 med en skrivelse till Ljusdals kommun. I skrivelsen ställdes frågan om kommunen 
kommer att ta på sig ansvaret för Mariavägen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen svarade den 15 december 2011: 
 
”Detaljplanen för området anger att Mariavägen är grönområde, inte gata. Det är endast en 
liten bit som är planlagd som gata i den nordvästra delen. Därför anser inte Ljusdals kommun 
att Mariavägen ska skötas som gata. De fastigheter som gränsar mot Mariavägen bör kunna 
använda sina utfarter mot Bäckebovägen. 
 
Med anledning av de regler som gällde när planen gjordes för området har kommunen inget 
väghållaransvar i Tallåsen. Att ett antal vägar ändå sköts av kommunen beror på att det inte 
gått att få till en fungerande vägförening för dessa vägar, men kommunen har ingen ambition 
att utöka sitt väghållaransvar i Tallåsen”. 
 
Av olika anledningar kom inte svaret fram till rätt personer och därför kom en påminnelse 
adresserad till kommunstyrelsen som rubricerades som medborgarförslag.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen sände återigen sitt svar tillsammans med ett följebrev. 
 
Nu har representant för de boende vänt sig till samhällsutvecklingsutskottets ordförande för 
att få hjälp. Någon ny skrivelse har dock inte inkommit. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0115/13 
 
§ 206 
 
Medborgarförslag gällande att förbättra säkerheten och tryggheten för 
medborgarna i Los 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att säkerheten och 
tryggheten för medborgarna i Los förbättras. 
 
Förslagsställaren föreslår att kommunen återställer borttagen vägbelysning och uppdaterar 
den till en mer energieffektiv belysning samt att den påbörjade gång- och cykelvägen inom 
Los färdigställs. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013, § 69 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande: 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen jobbar enligt den gatubelysningspolicy som antagits i 
kommunfullmäktige. Denna policy anger att det ska finnas minst tre bebodda hushåll inom ett 
område av samlad bebyggelse (där tomterna gränsar mot varandra eller åtskiljs enbart av väg) 
för att kommunal belysning ska vara ett alternativ. 

I Ljusdals kommun har ett antal belysningsanläggningar rivits under de senaste decennierna. 
På många av platserna har hushållen inte längre bofasta ägare utan nyttjas numera som 
fritidshus. Den belysningspolicy som antagits får anses grunda sig på dagens situation och 
inte blicka bakåt. Därför kommer önskemål om nyuppsättning av belysning behandlas utifrån 
policyns avsnitt om ”Kompletterande belysning” som anger: 
 
 
 
 
Forts s 29 
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 Diarienummer 
   KS 0115/13 
 
§ 206 
 
Medborgarförslag gällande att förbättra säkerheten och tryggheten för 
medborgarna i Los 
 

”För områden med statlig väghållning ska ansökan om kompletterande belysning lämnas 
till Trafikverket. Om Trafikverket nekar kan en ansökan lämnas till kommunen som genom 
politiskt beslut godkänner eller avslår ansökan. Det kommunala bolaget Ljusdal Elnät AB 
blir i så fall ägare av belysningen. För att belysning ska uppföras krävs att minst tre 
bebodda hushåll finns inom ett område av samlad bebyggelse (där tomterna gränsar mot 
varandra eller åtskiljs enbart av väg).” 

I Los har två anläggningar raserats de senaste åren, dels i Karlfors och dels vid Milberget. På 
dessa platser finns inte tre bebodda hushåll som gränsar till varandra, varför uppförande av 
belysning på platserna inte finner stöd i policyn.  

När det gäller gång- och cykelvägen är det Trafikverket som ansvara för denna och de 
fortsatta planerna. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslag ska anses besvarat och skriver i 
sitt övervägande att enligt av kommunfullmäktige antagen gatubelysningspolicy ska det 
finnas minst tre bebodda hushåll inom ett område av samlad bebyggelse för att kommunal 
belysning ska vara ett alternativ. Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott har 
delegation på att fatta beslut i gatubelysningsfrågor. 
 
När det gäller gång- och cykelväg är det Trafikverket som ansvarar för denna och de fortsatta 
planerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 30 juli 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 23 maj 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2013, § 69 
Medborgarförslag om att förbättra säkerheten och tryggheten för medborgarna i Los, 8 mars 
2013 
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 Datum 
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 Diarienummer 
     
 
§ 207 
 
Vägbelysning på statlig väg 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunledningen får i uppdrag att ta med sig frågan om Trafikverkets ansvar för 

vägbelysning på statlig väg till region Gävleborg. 
 
 
Sammanfattning  
 
I samband med att medborgarförslaget gällande att förbättra säkerheten och tryggheten för 
invånarna i Los tar ordföranden Jonny Mill (SRD) upp frågan om att Ljusdals kommun 
återigen borde utöva påtryckningar på Trafikverket gällande myndighetens ansvar för 
vägbelysning på statlig väg. Detta borde helst ske gemensamt med de andra kommunerna i 
Hälsingland. 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (SRD): Kommunstyrelsen ger kommunledningen i uppdrag att ta med sig frågan 
om Trafikverkets ansvar för vägbelysning på statlig väg till region Gävleborg. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget förslag och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 208 
 
Uthyrning av Folkparksserveringen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Förslaget till avtal om uthyrning av Folkparken godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
H.C. Restaurang AB ansökte hösten 2012 om att få arrendera/hyra Ljusdals Folkpark. 
Företaget vill råda över hela parkområdet och ha option på att få köpa området. Den gången 
kom man inte överens om detaljerna i hyresavtalet. 
 
Nu har Håkan Carblom inkommit med ansökan om att få hyra folkparkserveringen samt 
området ner emot älvstranden. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har utarbetat förslag på hyresavtal som innebär att 
kommunen hyr ut serveringen samt området ner emot stranden till Håkan Carbloms bolag 
från den 1 november 2013 till den 31 oktober 2023. 
 
Resterande del av parken kommer att fungera som tidigare och när evenemang ska hållas 
måste arrangörerna komma överens. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utkast till avtal för uthyrning av Folkparken 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
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 Diarienummer 
   KS 0393/13 
 
§ 209 
 
Nyttjanderättsavtal för bergtäkt på fastigheten Karsvall 1:1, Ljusdals 
kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen besluta  
 
1. Nyttjanderättsavtal tecknas enligt samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 

 
 
Sammanfattning  
 
Branta AB vill teckna nyttjanderättsavtal med Ljusdals kommun för att bedriva täktverk-
samhet (Bergtäkt), i enlighet med länsstyrelsens tillstånd, på del av kommunens mark 
Karsvall 1:1. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har i samarbete med Branta AB utarbetat förslag på 
nyttjanderättsavtal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 september 2013 
Avtalsförslag  
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 Diarienummer 
   KS 0024/13 
 
§ 210 
 
Ansökan om tillstånd för vindkraftprojekt Mjöberget 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 § och 

använder sitt kommunala veto mot tillståndsansökan för vindkraftprojektet Mjöberget, i 
Ljusdals kommun. 

 
 
Sammanfattning 
 
Eolus Vind AB ansökte i januari 2013 om tillstånd hos Länsstyrelsen i Dalarna för miljöfarlig 
verksamhet enligt kapitel 9 i miljöbalken. Eolus Vind AB planerar att anlägga en vindkrafts-
anläggning om upp till 15 vindkraftverk i ett område cirka 15 kilometer väster om Järvsö. 
Verkens totalhöjd är maximalt 220 meter. I samband med tillståndsansökan har också en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättas. 
 
Området är delvis lokaliserat inom området "Mjöberget" som är ett av de områden som anses 
vara lämpliga för etableringar i Ljusdals kommuns vindkraftsplan. Nio verk av de ansökta 
femton är placerade utanför det område som anges i vindkraftsplanen. Dessa verk ligger på 
Stora Bursjöberget samt Nyvallsberget. Enligt vindkraftplanen i Ljusdals kommun ska 
kommunen vara restriktiv mot ansökningar som sker utanför i planen utpekade områden. 
 
Byggandet av anläggningen kommer att kräva grävnings- och sprängningsarbeten, kran- och 
uppställningsplatser, internt elledningsnät samt servicebyggnader. Bullernivån utomhus vid 
bostäder ska inte vara högre än 40 db ekvivalent nivå, rörliga skuggor får inte överstiga 8 
timmar per år. Ekonomisk säkerhet sätts för varje verk och marken ska anpassas till 
omgivande miljö efter avslutad drift. 
 
Länsstyrelsen Dalarna överlämnade i januari 2013 ansökningshandlingarna om tillstånds-
ansökan för vindkraftprojektet Mjöberget till Ljusdals kommun för att ge kommunen 
möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som behövde göras. Ljusdals kommun 
svarade att man ville att ansökan skulle kompletteras med en storskalig karta över de 
byggnader som ligger nära gränsen för 40 dBa. 
 
Dessa kompletteringar har utförts och kommunen kan nu lämna sitt yttrande på hela ansökan. 
Med kommunen menas här såväl tillsynsmyndigheten som kommunstyrelsen. Med anledning 
av detta skrivs två yttranden, varav detta är att betrakta som kommunstyrelsens yttrande.  
 
 
Forts s 34
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 Diarienummer 
   KS 0024/13 
 
§ 210 forts 
 
Ansökan om tillstånd för vindkraftprojekt Mjöberget 
 
 
Kommunen ska om inga ytterligare synpunkter på ansökan läggs fram nu tillstyrka ansökan 
eller inte tillstyrka genom att utnyttja det så kallade kommunala vetot. 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S), Jonny Mill (SRD): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0048/11 
 
§ 211 
 
Delegeringsordning för kommunstyrelsen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har gjort ett förslag på ändringar i kommunstyrelsen 
delegeringsordning. 
 
Samhällsutvecklingsutskottets ledamöter har vid ett möte den 15 augusti 2013 diskuterat 
ändringarna och har en del frågor till förvaltningen som besvaras på dagens möte. 
 
Vid nästa möte kommer ändringarna i delegeringsordningen upp till beslut. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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