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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2022-09-08 

Datum för anslags uppsättande 2022-09-13 

Datum för anslags nedtagande 2022-10-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 142 Dnr 00001/2022  

Information från kommunchefen 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Näringslivs- och exploateringschefens organisatoriska tillhörighet tas 

med till beredningen och med på nästa arbetsutskott.        

Sammanfattning av ärendet 

• Östernäs – Nya detaljplaner på Östernäs kommer enligt plan ut för 
granskning i slutet av oktober. Innan dess ska ny bullerutredning göras 
samt dialog föras med näringsidkare i närområdet.  

 
• Timmerterminal – Ljusdal Energis begäran om mark för utbyggnad av 

ställverk i anslutning till nya terminalen kan komma för beslut under 
hösten. 

 
• Rekrytering Näringsliv- och exploateringschef – rekryteringen pågår 

och ett 25-tal ansökningar har inkommit. Befattningsbeskrivning 
bifogas. 

 
• Hälsingeråd – Information om status hälsingegemensamma projekt. 
 
• Arbetsmarknadsforum – Möte 7 september 2022. Förslag finns till 

överenskommelse mellan Ljusdals kommun och arbetsförmedlingen för 
att påskynda individers etablering i arbetslivet och förbättra 
kompetensförsörjningen. 

 
• Gemensam IT-drift från 2026 - transformationsledare ska rekryteras. 
 
• Ukraina – Kommunen kan ta emot 66 ukrainska flyktingar, varav vi har 

fått nio. 
 

Ett 20-tal ukrainare finns i kommunen som bor i eget boende hos 
släktingar och bekanta, men de ingår inte i de 66 ovan.    
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Beslutsunderlag 

Kommunchefens skrivelse 31 augusti 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden föreslår vidare att Näringslivs- och exploateringschefens 
organisatoriska tillhörighet tas med till beredningen och med på nästa 
arbetsutskott. Hon finner att kommunstyrelsen bifaller även detta.   
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen beredningen 
Akt 
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§ 143 Dnr 00351/2021  

Vindkraftspark Grubban 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.     

Sammanfattning av ärendet 

OX2 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Västernorrland ansökt om tillstånd för uppförande och drift av gruppstation 
för vindkraft, Grubban, Härjedalens och Ljusdals kommuner i Jämtlands och 
Gävleborgs län. I ansökan med bilaga finns detaljerade uppgifter om 
förekomst av utrotningshotad djurart. Ansökningarna skickas nu på remiss 
för tillfälle till yttrande samt även förfrågan om kommunens tillstyrkan. 
 
Denna tillståndsansökan omfattar uppförande, drift och avveckling av en 
gruppstation för vindkraft med högst trettiosex (36) vindkraftverk. Åtta (8) 
av dessa är tänkta att ligga i Ljusdals kommun. De närmaste byarna är 
Gåssjö, drygt en kilometer sydost om projektområdet samt Grubban cirka två 
kilometer väster om projektområdet. På fem till tio kilometers avstånd från 
projektområdet ligger byarna Fåssjö i väster, Vås i öster och Tevansjö i 
sydöst. Ytterhogdal, som är den närmaste tätorten, ligger cirka 20 kilometer 
väster om projektområdet. 
 
Projekt Grubban ligger cirka 6,5 kilometer från den uppförda vindparken 
Våsberget. På samma avstånd ligger även Skarpen, vars tillstånd är under 
handläggning. Cirka 10 kilometer från projektområdet finns dels den 
tillståndsgivna parken Riberget, dels vindparken Källmyrberget, vars 
tillstånd för närvarande är under handläggning. På cirka 20 kilometers 
avstånd ligger vindparkerna Björnberget och Gubbaberget Söder som är 
under byggnation, samt de tillståndsgivna vindparkerna Kölvallen och 
Östavall. Cirka 30 kilometer bort finns den uppförda vindparken Storflötten, 
den tillståndsbeviljade vindparken Långåsen samt vindparken Storåsen, vars 
tillstånd är under handläggning. 
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För Skarpen, Våsberget och Grubban har kumulativa konsekvenser avseende 
ljud och synbarhet utretts. För övriga vindkraftsanläggningar inom tre mil 
har en kumulativ påverkan avseende landskapsbilden utretts. 
 
Området för den ansökta vindkraftsanläggningen är inte detaljplanelagt. Det 
aktuella projektområdet ligger varken inom område som utpekats som 
riksintresse för vindbruk eller inom kommunernas vindkraftsplaner. 
 
Länsstyrelsen har yttrat sig angående önskemål om kompletteringar i 
ärendet. Kompletteringsbehoven avser: 
 
1.  Redogörelse för skälen för önskad igångsättningstid. 
Miljökonsekvensbeskrivningen: 
2.  Beskrivning av säkerhetsrisker med tillhörande skyddsåtgärder 
3.  Artskydd 
3.1.  Information om ifall det i och kring ansökningsområdet finns  specifika 
miljöer där kungsörnar spenderar mer tid. 
3.2.  Inventering av flygvägar för storlom. 
3.3.  Information om vilka ställningstaganden bolaget gjort vid val av 
 skyddsavstånd för orre och tjäder. 
4.  Utvecklad beskrivning av ljudkänsliga punkter.  
 
Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 
som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132, ” Ljusdals 
kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 
vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 
aktualiserats i kommunens översiktsplan. 
 
Ordförande Marit Holmstrand informerar om att vissa handlingar innehåller 
sekretess och att det är viktigt att inte sekretessen sprids.            

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 103 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 augusti 2022 
Begäran om tillstyrkansbesked 18 april 2022 
Bilagor 
Skrivelser från föreningar 
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Yrkanden 

Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (LB), Maud Jonsson (L),  
Yvonne Oscarsson (V) och Lars G Eriksson (SD): avslag till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Lena Svahn (-), Sören Görgård (C) och Solange Nordh (C): bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag. 

Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 
Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Iréne Jonsson (S),  
Lena Svahn (-), Sören Görgård (C) och Solange Nordh (C) röstar ja. 
 
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Lars G Eriksson (SD),  
Maud Jonsson (L) och Marie-Louise Hellström (LB) röstar nej.  
 
Reservation 
 
Marie-Louise Hellström (LB), Lars G Eriksson (SD), Lars Molin (M) och 
Maud Jonsson (L) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 144 Dnr 00352/2021  

Vindkraftspark Skarpen 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 § 

Sammanfattning av ärendet 

OX2 ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att uppföra och driva 
en vindkraftsanläggning. Projektområdet ligger i Ljusdals kommun, cirka 35 
km nordväst om Ljusdal i Gävleborgs län. Under 2019-2020 genomfördes 
samråd och olika utredningar gällande projektet. Utifrån detta har projektet 
anpassats, vilket bland annat innebär att antalet vindkraftverk minskats ner 
från 30 till 23 stycken. Totalhöjden är 280 meter och den beräknade 
medelårsproduktionen är 650-800 GWh. Området ligger delvis inom det 
område som i det tematiska tillägget gällande vindkraft, antaget 19 
november 2012, § 214 utpekas som lämpligt för vindkraft. 
 
Länsstyrelsen Dalarna har tidigare överlämnat handlingarna till Ljusdals 
kommun för att ge möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som 
behöver göras. Ansökan anses nu vara komplett av Länsstyrelsen Dalarna 
och Ljusdals kommun ska nu besluta om att tillstyrka eller inte tillstyrka 
ansökan i sin helhet. Detta är kommunstyrelsens yttrande till Miljö-
prövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarna, gällande vindkraftsprojektet 
Skarpen. 
 
Projektområdet är beläget cirka en och en halv kilometer öster om byn 
Tevansjö.  Närmaste sammanhållna bebyggelse är småorterna Ramsjö, 
Holmsveden och Viken, cirka tio kilometer norr om projektområdet, Kårböle 
cirka 13 kilometer sydväst om projektområdet samt Hennan och Välje cirka 
15 kilometer nordöst om projektområdet. De fastigheter som kommer att 
beröras av verksamheten är Gräningsvallen 1:4, Huskasnäs 6:1, Huskasnäs 
7:3, Huskasnäs 3:1, Huskasnäs 8:2, Huskasnäs 4:2,  Huskasnäs 5:1 och Gåda 
1:3. Projektområdet berörs inte av några detaljplaner eller övriga områdes-
bestämmelser. Cirka 40 procent av projektområdet ligger inom utpekat 
område för vindkraft i Ljusdals kommuns vindbruksplan. OX2 avser 
genomföra ett flertal skyddsåtgärder för att minska påverkan på våtmarker 
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och andra naturvärdesmiljöer. Konsekvenserna på naturmiljön bedöms som 
liten till måttlig. 
 
Vindkraftsanläggningen kommer påverka omgivningen visuellt. Den ansökta  
verksamheten är av en sådan omfattning och vindkraftverken av sådan 
storlek att anläggningen kommer att vara synlig från flera platser i 
landskapet och på stora avstånd. En synbarhetsanalys har genomförts, av 
vilken framgår att i Skarpen och omgivande landskap begränsas vindkrafts-
anläggningens synlighet kraftigt av den kuperade terrängen och täta 
vegetationen, vilket påvisas av synbarhetsanalysen. Med undantag för 
Gräsbergets naturreservat kommer vindkraftverken inte att vara särskilt 
framträdande från omgivande skyddade naturliga kulturmiljöer. Med hänsyn 
till den ansökta verksamhetens omfattning och storlek är de platser varifrån 
verken kommer att vara väl synliga och påverka boendemiljöer relativt få. 
Sammantaget görs bedömningen att förändringen av landskapsbilden till 
följd av den ansökta verksamheten är liten till måttlig. Landskapsbilden 
kommer framförallt förändras för det rörliga friluftslivet och för utblickar på 
lite längre avstånd mot vindkraftsanläggningen. 
 
Under anläggnings-, bygg- och återställningsfasen föreslår OX2 
begränsningsvärden som motsvarar de ljudnivåer som framgår av 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser. Under drift 
föreslås ett begränsningsvärde som innebär att ljud från vindkraftverken inte 
får överskrida ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) utomhus vid bostäder. 
 
Projektområdet består till största delen av skog i vilken det pågår ett aktivt 
skogsbruk. Skogsbruket har skapat ett lapptäcke av både tall- och granskog i 
olika åldrar. I projektområdet finns det både större och mindre myrmarker. 
Det finns även bäckar, mindre sjöar och sumpskog i området. 
 
Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 
som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132 ”Ljusdals 
kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 
vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 
aktualiserats i kommunens översiktsplan.” 
 
Ordförande Marit Holmstrand informerar om att vissa handlingar innehåller 
sekretess och att det är viktigt att inte sekretessen sprids. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 104 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 augusti 2022 
Begäran om tillstyrkansbesked 3 februari 2022 
Bilagor 
Skrivelser från föreningar 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (LB), Maud Jonsson (L) och 
Yvonne Oscarsson (V): avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Sören Görgård (C) och Solange Nordh (C): bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för till avslag arbetsutskottets förslag. 

Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 
Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Iréne Jonsson (S), Lena Svahn (-), 
Sören Görgård (C) och Solange Nordh (C) röstar ja. 
 
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Lars G Eriksson (SD),  
Maud Jonsson (L) och Marie-Louise Hellström (LB) röstar nej.  
 
Reservation 
 
Marie-Louise Hellström (LB), Lars G Eriksson (SD), Lars Molin (M) och 
Maud Jonsson (L) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 145 Dnr 00114/2021  

Skridsko- och aktivitetshall 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Inriktningsbeslut fattas om att bygga en skridsko- och aktivitetshall på 

Älvvallen. 
 
2. Om projekteringen visar att Älvvallen inte är ett lämpligt område 

uppdras kommunstyrelsen att utreda en annan plats. 
 
3. 2,8 miljoner kronor anslås för projektering och upphandling. 
 
4. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra ovanstående samt 

återkomma till kommunfullmäktige för beslut efter projektering och 
upphandling.           

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals bandyklubbs styrelse har skrivit till kommunen med ett önskemål 
om att kommunen bygger en skridsko- och aktivitetshall.  
 
En skridsko- och aktivitetshall är en stor investering som medför ökade 
driftskostnader. En hall har samtidigt stora positiva effekter på inflyttning, 
föreningsliv, folkhälsa och gymnasieskola. 
  
Till kalkylen ska också läggas att nuvarande IP har stora investeringsbehov.  
 
I utredningen försöker vi vara så transparenta som möjligt och inte räkna för 
högt på intäkter och för lågt på kostnader. Vår bedömning är att i de 
presenterade kalkylerna finns en försiktighet. 
 
En investering i en skridsko- och aktivitetshall beräknas till 66,1 miljoner 
kronor. I kalkylen är de beräknade årliga driftskostnaderna  4 360 000 kronor 
per år.  
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Nuvarande IP har en årlig driftskostnad på 2 145 000 kronor per år. IP har 
dock investeringsbehov om 20 miljoner kronor de närmaste åren och ett 
renoverat IP beräknas ha en årlig driftskostnad på 3 365 000 kronor.  
 
Driftskostnaden för en hall beräknas därmed vara 995 000 kronor dyrare per 
år jämfört med ett renoverat IP.   
 
Vi har i rapporten också räknat på samhällsnyttan. En skridsko- och 
aktivitetshall kommer att generera en positiv samhällsnytta när vi räknar på 
villatomter på nuvarande IP, gymnasieskola och hälsa för barn och unga. 
Samhällsnyttan är beräknad till 3 439 000 kronor per år. 
 
I förslaget ovan föreslås ett inriktningsbeslut och att projektering och 
upphandling genomförs. I projekteringen ska också en vidare analys av 
utformningen av Älvvallen ingå. Hur ska de två hallarna på bästa sätt 
placeras för bästa utformning och nytta.  
 
Efter projektering och upphandling kommer ärendet åter till 
kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022,§ 109 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 augusti 2022 
Rapport skridsko- och aktivitetshall 16 augusti 2022 
Budgetkalkyl skridsko- och aktivitetshall 16 augusti 2022 
Montagebild antal villatomter 16 augusti 2022 
Statistik och nyckeltal 16 augusti 2022 
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 68 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Stina Michelson (S), Iréne Jonsson (S) och Maud Jonsson 
(L): bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Solange Nordh (C), Sören Görgård (C): ärendet återremitteras för att att få 
ett förtydligande av hur de 2,8 miljonerna är tänkta att användas: 
• Få en bättre analys av kommunens kostnader gällande finansiering och 

även driftkostnaderna, ur perspektivet att kommunen står inför 
byggande av förskola, demensboende, fotbollshall och även har en stor 
underhållsskuld i kommunen skollokaler, till exempel Färila skola. 
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• Få en enklare kartläggning av kommunens nuvarande 
idrottsanläggningar, utifrån underhållsbehov och eventuella 
investeringsbehov. 

 
Marie-Louise Hellström (LB): ärendet återremitteras. 
 
Lars-G Eriksson (SD): bifall till arbetsutskottets förslag. Avslag till 
återremiss. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till om ärendet ska 
avgöras idag. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till Lars Molins, 
Stina Michelsons, Iréne Jonssons, Lars G Erikssons och Maud Jonssons 
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 146 Dnr 00212/2022  

Remiss gällande Regional strategi för turism och 
besöksnäring Gävleborg 2023-2030 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ett nytt kompletterande förslag ska tas fram som arbetsutskottet får 

besluta om 28 september 2022.      

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg har tagit fram en regional strategi för turism och 
besöksnäring Gävleborg 2023-2030. Kommunen har fått strategin på remiss 
och den ska besvaras senast 30 september 2022. 
 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling har tagit fram ett förslag till  
remissvar som bifogas skrivelsen.        

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 september 2022 
Remissvar 1 september 2022 
Remiss med bilagor 15 juni 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Ett nytt kompletterande förslag ska tas fram som 
arbetsutskottet får besluta om 28 september 2022. 
 
Lars Molin (M), Sören Görgård (C) Irene Jonsson (S) och Solange Nordh 
(C): bifall till ordförandens yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Akt 
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§ 147 Dnr 00031/2022  

Information om Målarbetet 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Kommunstyrelsen ska få information om målarbetet löpande.  

Sammanfattning av ärendet 

Linnea Van Wagenen, chef för enheten för strategisk och hållbar utveckling 
informerar om målarbetet. 
 
Möten och workshops genomförs i augusti-oktober 2022 i syfte att samla in 
förslag på processer och projekt som behöver förbättras.  

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): kommunstyrelsen ska få information om målarbetet 
löpande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet samt till sitt eget tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 148 Dnr 00221/2022  

Ändring av detaljplan för del av Nore 17:2 - antagande 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förslag till ändring av detaljplan för del av Nore 17:2 i Ljusdal antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till ändring av detaljplan efter 
beslut i samhällsservicenämnden 15 februari 2022, § 26. 
 
Avsikten med ändringen av detaljplanen är att införa enskilt huvud-
mannaskap för allmän platsmark inom planområdet.  
 
Ändringen av detaljplanen har varit föremål för samråd under april/maj 2022 
och granskning under maj 2022. Inga synpunkter av betydelsen för 
planförslaget har inkommit under samråds- respektive granskningstiden, 
detta framgår även av samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtandet. 
Inga revideringar har därför skett av planförslaget. Inga utredningar har skett 
i och med ändringen av detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 14 juni 2022, § 107 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 juni 2022 
Antagandehandlingar 2 juni 2022 
Samrådsredogörelse 5 maj 2022  

Yrkanden 

Solange Nordh (C): bifall till samhällsservicenämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Samhällsservicenämnden 
Samhällsserviceförvaltningen, Akt 
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§ 149 Dnr 00228/2022  

Taxor gällande Riktlinjer för grävning i gator, parker 
och annan allmän mark 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ersättningsnivåer (taxor) fastställs enligt bilaga.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har för grävarbeten i kommunal mark, upprättat ett  
normdokument 2007. Detta dokument saknar status då hänvisningar sker  
mot förskrifter med mera som inte finns idag. 
 
Att för en kommun ha tydliga riktlinjer för hur arbeten i kommunal mark får  
ske är oerhört viktigt för att minimera de skador och kostnader som varje  
enskilt ingrepp medför i de allmänna anläggningarna. 
 
Förslaget till riktlinjer klargör förutsättningarna för varje enskild  
anläggningsägare, men även för den egna kommunala verksamheten kring  
hur grävarbeten ska utföras i kommunal mark. 
 
Ersättningsnivåerna enligt bilaga 1, är satta utifrån 2022 års prisnivå.  

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens ordförandes beslut 31 augusti 2022 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 maj 2022 
Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän mark 4 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
nämndens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 150 Dnr 00229/2022  

Löneöversynsprocess i Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ramprocess för löneöversyn tillämpas från och med 1 januari 2023 och 

tillsvidare.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika personalutskottet, är den 
sammansättning som enligt delegationsordningen beslutar om den årliga 
löneöversynen.  
 
Från både fack- och arbetsgivarsidan finns nu önskemål om att upprätta en 
ramprocess för löneöversynen som får en tydligare koppling till 
budgetprocessen i kommunen. Ramprocessen är tänkt som ett stöd till 
arbetsgivare och fackförbund men kan även användas i dialog med 
medarbetarna för att ge en inblick i hur processen är uppbyggd. De år som de 
centrala avtalen ska omförhandlas kan tidplanen justeras men 
lönekartläggning bör ändå genomföras enligt ramprocessen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 100 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 juli 2022 
Bilaga 1 och 2, 29 juni 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
HR-enheten 
Akt 
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§ 151 Dnr 00255/2022  

Avtal och stadgar om bygdemedel från Kölvallens 
vindkraftspark 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen godkänner föreslagna stadgar för Kölvallens 

Vindkraftsfond. 
 
2. Kommunen tecknar nytt avtal med Kölvallen Vindkraft AB samt Loos 

bygderåd och Kårböle byalag om hur fördelningen av bygdemedel från 
Kölvallens vindkraftspark skall ske.  

 
3. Avtalet ersätter en tidigare avsiktsförklaring från Kölvallen Vindkraft 

AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Samråd har under våren hållits mellan byaråden och kommunstyrelsens 
presidium i syfte att hitta en bättre form för fördelning av medel än den som 
tillämpats i andra vindkraftsfonder och den preliminära överenskommelsen 
gällande Kölvallen som både byaråden och vindkraftsbolagen haft kritiska 
synpunkter på. Det liggande förslaget följer de diskussionerna och har 
accepterats av övriga parter.  
 
Kommunen tar enligt stadgarna ett administrativt ansvar för bygdemedel 
men överlåter beslutsrätten till en lokalt förankrad styrelse. Avsikten är att 
avtalet också ska kunna ligga till grund för kommande vindkraftsparker och 
även kan vara mall för ändrade avtal om befintliga parker. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 101 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 augusti 2022 
Förslag på avtal 19 augusti 2022 
Förslag till stadgar 19 augusti 2022 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
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§ 152 Dnr 00047/2022  

Förfrågan från Tesla om samarbete kring 
laddinfrastruktur för elbilar i Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunchef Nicklas Bremefors får i uppdrag att teckna ett 

arrendeavtal med TM Sweden AB (Tesla) för del av fastigheten Tälle 
45:1 i syftet med att företaget ska uppföra laddplatser för elbilar.  

Sammanfattning av ärendet 

Tesla har i februari inkommit med en förfrågan om att anlägga laddstationer 
för elbilar i Ljusdal. Tjänstepersoner har tittat på förfrågan och lokaliserat en 
lämplig plats som har förankrats med Ljusdal Energi. Ett utkast till 
arrendeavtal har upprättats och godkänts av företaget.  
 
Tesla vill på fastigheten Tälle 45:1, gamla taxiparkeringen, anlägga 12 
stycken platser för laddning av elbilar. Laddplatserna kommer att vara på 
250 kilowatt vilket innebär att det kommer ta 15-45 minuter att ladda en bil, 
tiden beror på bilens förmåga att ta emot laddning samt hur många bilar som 
nyttjar platsen samtidigt. Ljusdal har idag väldigt få platser för laddning av 
elbilar. Vi ser att försäljningen av elbilar ökar och för att möta denna ökning 
behövs platser för laddning. Placeringen av denna laddstation i centrala 
Ljusdal möjliggör synergieffekter för handlarna i köpingen.            

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 107 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 augusti 2022 
Arrendeavtal med bilaga Tesla 9 augusti 2022 
Förfrågan från Tesla om samarbete kring laddinfrastruktur 11 februari 2022 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Kommunchefen 
Akt 
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§ 153 Dnr 00048/2022  

Antagande av förbundsordning för 
Samordningsförbund Gävleborg 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Upprättat förslag till reviderad förbundsordning för Samordnings-

förbund Gävleborg fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Gävleborg har till medlemmarna, efter en 
remissomgång, skickat ut en reviderad förbundsordning för fastställande.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att revideringen är rimlig och ställer 
sig positiv till förslaget. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelse-
förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa 
upprättat förslag till reviderad bolagsordning för Samordningsförbund 
Gävleborg. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 108 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 augusti 2022 
Information med bilagor inför beslut 6 juli 2022 
Kommunstyrelsens protokoll 9 juni 2022, § 136 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 154 Dnr 00142/2022  

Information Stenegård 
 
Kommunstyrelsen får en rundvisning på Stenegård av Mia Berndes, 
hälsingeguide samt samordnare för Event & Kommunikation på Stenegård. 
 
Ordförande Marit Holmstrand tackar så mycket för rundvisningen.  
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§ 155 Dnr 00271/2019  

Motion från Tommy Olsson (C) gällande riktlinjer för 
gåvor till kommunen 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Olsson (C) har inlämnat en motion gällande riktlinjer för gåvor till 
kommunen. 
 
I motionen skriver han: 
 
"Kommunen blir ju ibland ägare av gåvor från privatpersoner till olika 
föreningar och organisationer som av olika anledningar inte har några 
aktiviteter för tillfället. 
 
På detta sätt kan kommunen bli förvaltare av gåvor och som kan bli föremål 
till försäljning. Frågan som kommunen fick angående Fågelsjöhästen visar 
att det finns intressen som är villiga att betala ansenliga summor för vissa 
saker." 
 
Tommy Olsson yrkar att Ljusdals kommun upprättar ett dokument om hur 
denna typ av försäljning ska genomföras och att principen ska vara att inte 
sälja ut något som har en uttalad plats och syfte med gåvan av givaren. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2019, § 112 att skicka 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunchefen för yttrande. 
 
Kommunchefen föreslår att motionen ska anses vara besvarad med 
tilläggsbeslutet att huvudregel ska vara att gåvor inte ska försäljas. Därmed 
blir beslutsprotokollet det efterfrågade dokumentet. Innebörden av beslutet 
är att det krävs politiskt beslut med särskild motivering för att huvudregeln 
inte ska gälla.           
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Kommunstyrelsens ordförande skriver att motionären föreslår att kommunen 
bör upprätta ett dokument för när och hur försäljning av gåvor ska 
genomföras.  
 
Hon föreslår att motionen ska anses vara besvarad. Ett beslutstillägg om att 
huvudregeln är att gåvor inte ska försäljas medför att beslutsprotokollet utgör 
det efterfrågade dokumentet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 24 augusti 2022, § 111: 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Huvudregeln är att gåvor inte ska försäljas.  
 
3. Beslutet i punkt 2 ska införas i policy.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 111 
Förslag till beslut 10 augusti 2022 
Yttrande från kommunchefen 2 augusti 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 september 2019, § 112 
Motion från Tommy Olsson (C) 12 september 2019 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): ärendet återremitteras för att bland annat invänta 
konstpolicyn.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens beredning 
Akt 
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§ 156 Dnr 00168/2021  

Motion från Harald Noréus (L) om att kommunen 
utvärderar kommunens vindkraft 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad.      

Sammanfattning av ärendet 

Harald Noréus (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 
utvärdering av kommunens vindkraft. 
 
I motionen skriver Harald Noréus: 
 
”Vindkraftsfrågan är en fråga som engagerar många, inte minst 
lokalbefolkningen på landsbygden men också den biologiska mångfalden. 
Exploateringen av vindkraft bör ske där man behöver elen som mest. Det vill 
säga i söder och gärna stadsnära, på marker som redan är exploaterade till 
max. 
 
Den nuvarande kommunala vindkraftsplanen som antogs 2012 är förlegad 
och bygger på förutsättningar som inte längre stämmer med verkligheten. I 
och med att planen är ett samrådsförfarande från 2011-2012, då det ännu inte 
fanns vindkraftverk i kommunen och ett verk på den tiden definierades 
genom att det var mer än 20 meter högt eller når ”höjder upp emot 180 
meter”, är planen nu helt föråldrad. Samtidigt står det skrivet i 
vindkraftsplanen att ”Planen kan revideras längre fram beroende på ny 
information, teknik eller värderingar.” 
 
Den utvärdering som Sweco gjorde 2016 bedömdes ”inte vara heltäckande”, 
varför en ny utvärdering/uppdatering bör genomföras för att ge ett bättre 
beslutsunderlag inför framtida beslut i vindkraftsärenden”. Den 12 januari 
2018 beslutade kommunstyrelsen att: 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utforma kravspecifikation 
inför upphandling/anbudsförfarande av utredningsuppdrag, avseende 
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utvärdering av tematiskt tillägg för vindkraft (vindkraftsplan). Efter utförd 
utvärdering ska uppdatering göras. 
 
Beslut angående eventuellt genomförande av utredningsuppdraget tas efter 
genomförd upphandling/anbudsförfarande. 
 
Det är oerhört problematiskt att kommunen inte fullföljt det uppdrag som 
kommunstyrelsen gett till förvaltningen. Vindkraftsetableringar har skett 
också utanför de utpekade områdena, nya områden tillkommer helt utanför 
planen. Ännu har kommuner dock möjlighet till veto.” 
 
Harald Noréus yrkar att: 
 
Beslutet som fattades den 12 januari 2017 rivs upp och ersätts av punkterna 
2-5: 
 
• Vindkraftsplanen (tematiskt tillägg vindkraft 2012) utvärderas 

omedelbart. 
 
• Ett nytt tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft påbörjas 

efter det att utvärderingen är gjord. 
 
• Förslaget som speglar dagens realiteter och uppfattningar måste tas fram 

genom ett brett samråd med medborgare och civilsamhälle. 
 
• Alla vindkraftsetableringar stoppas i kommunen till dess att en ny 

vindkraftsplan tagits fram.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2021, § 61 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunchefen. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att han finner att samtliga dessa 
yrkanden behandlats i ärendet Uppdrag att ta fram ny översiktsplan, ÖP, för 
Ljusdals kommun (00276/2021) i kommunfullmäktige. I ärendet beslutades 
att en ny översiktsplan (ÖP) ska tas fram för Ljusdals kommun. Där kommer 
vindkraft ingå som en del. I detta arbete kommer också nuvarande tematiska 
tillägg att utvärderas. I framtagande av en ny ÖP ingår både samråd och 
granskningar. I ärendet beslutades att kommunen ska vara restriktiva med att 
godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar.  
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Därmed föreslås att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunfull-
mäktige 22 november 2021, § 132 beslutade att ta fram en ny översiktsplan 
för Ljusdals kommun. 
  
I beslutet ingick att kommunen ska vara restriktiv med att godkänna nya, 
storskaliga vindkraftsetableringar. Utifrån det tagna beslutet föreslås att 
intentionerna i motionen anses vara besvarade. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 112 
Förslag till beslut 16 augusti 2022 
Yttrande från kommunchefen 28 juli 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 61 
Motion från Harald Noréus (L) 20 april 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 157 Dnr 00411/2021  

Motion från Karin Jansson (MP) gällande laddstolpe i 
Los 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad.          

Sammanfattning av ärendet 

Karin Jansson (MP) har lämnat en motion gällande laddstolpe i Los. I 
motionen föreslår hon att: 
 
Kommunchefen får i uppdrag att skyndsamt säkerställa en medveten 
satsning på en utbyggnad av laddinfrastruktur i Los och trakten däromkring. 
 
Arbetet med att säkerställa en god laddinfrastruktur i hela kommunen ska 
intensifieras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 163 att skicka 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunchefen. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att han delar motionärernas bild av att 
laddstolpe behövs i Los men inte bara där. En god laddinfrastruktur behövs i 
hela vår stora kommun. 
 
Kommunens förvaltning arbetar med att ta fram ett underlag som pekar ut 
lämpliga platser för laddstolpar i olika delar av kommunen. Primärt kommer 
dessa platser vara på kommunal mark. 
 
Kommunen har inte som avsikt att själv sätta upp någon laddinfrastruktur 
eller medfinansiera byggnationer, men ställer sig positiv till samarbete med 
aktörer som vill göra detta.   
 
Därmed föreslås att motionen ska anses vara besvarad.   
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det är viktigt att 
ta fram en laddinfrastruktur för hela kommunen. Arbete pågår med att hitta 
lämpliga platser i olika delar av kommunen.  
 
Kommunen ställer sig positiv till samarbete med aktörer som vill sätta upp 
laddstolpar i kommunen. 
 
Med det föreslår ordföranden att motionen ska anses vara besvarad.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 113 
Förslag till beslut 15 augusti 2022 
Kommunchefens yttrande 28 juli 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 163 
Motion från Karin Jansson (MP) 23 november 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (S): bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Sören Görgård (C) och Solange Nordh (C): bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Lena Svahns yrkande mot Sören Görgårds och Solange 
Nordhs yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Lena Svahns 
yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Nej-röst för bifall till motionen.  

Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 
Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Iréne Jonsson (S), Lena Svahn (-), 
Lars G Eriksson SD) och Maud Jonsson (L) röstar ja. 
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Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V),  
Pernilla Färlin (M) och Marie-Louise Hellström (LB) röstar nej.  
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§ 158 Dnr 00025/2022  

Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande 
riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård 
och omsorg 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles.     

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar i motion att Ljusdals kommun ska ta 
fram riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret inom vård och 
omsorg. Detta ska även gälla privata aktörer som utför uppdrag åt 
kommunen. Riktlinjer med omfattning, tillvägagångssätt, bedömning och 
hantering av sådan rutin finns redan i många av landets kommuner. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 17 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för beredning. 
 
Omsorgsnämnden föreslår att motionen ska bifallas. Nämnden skriver i sitt 
yttrande att omsorgsförvaltningen idag har en rutin där det framgår på vilket 
sätt vi kan be arbetstagare om utdrag ur belastningsregistret. 
 
Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt 
barn med funktionshinder trädde i kraft 1 januari 2011. Enligt lagen får 
kommunen inte anställa någon för sådana insatser utan att först kontrollera 
registerutdrag enligt lag (1998:620) om belastningsregister avseende den 
som ska anställas. Med barn avses personer under 18 år. 
 
Lagen syftar till att öka skyddet för barn mot att utsättas för övergrepp, 
kränkningar eller annat särskilt skadligt inflytande från personer som finns i 
barnens närmaste omgivning. Utdraget är en del av underlag för att bedöma 
om en person är lämplig att arbeta inom LSS verksamheter. 
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Utifrån detta har vi inget lagstöd att be andra arbetstagare om utdrag ur 
belastningsregistret. Enligt kommunens jurist kan vi begära registerkontroll, 
man behöver dock fundera på om detta är lämpligt då det är ett ingrepp i den 
personliga integriteten. Många arbetsgivare har fått kritik när man kräver 
registerutdrag då det inte är nödvändigt och frågan har varit uppe för översyn 
av regeringen. 
 
Statliga utredningar 
Betänkande av Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet 
(SOU 2019:19): 
I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för 
registerkontroll i arbetslivet såvitt avser bl.a. enskilda aktörer som utför 
vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med 
funktionsnedsättning. Utredningen föreslår en ny ”lag om registerkontroll av 
personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer 
med funktionsnedsättning”. Betänkandet har ännu inte lett till lagstiftning.     
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 
övervägande skriver hon att omsorgsförvaltningen har rutiner där det 
framgår på vilket sätt de kan begära utdrag ur belastningsregistret. Riktlinjer 
ska tas fram där det framgår på vilket sätt de ska begäras utdrag ur 
belastningsregistret. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 114 
Förslag till beslut 15 augusti 2022 
Omsorgsnämndens yttrande 25 maj 2022, § 83 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 18 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 17 
Motion från Marie-Louise Hellström (LB) 26 januari 2022 

Yrkanden 

Solange Nordh (C) och Iréne Jonsson (S): bifall till arbetsutskottets förslag.     

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 159 Dnr 00035/2022  

Motion från Kristoffer Kavallin (MP) om att behandling 
av ärenden som negativt kan påverka någon 
kommundel ska ske i kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås.        

Sammanfattning av ärendet 

Kristoffer Kavallin (MP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. 
 
I motionen skriver han: 
 
"I Ljusdals kommuns organisation är verksamhetsansvaret fördelat på 
nämnder. De ska på egen hand avgöra alla frågor inom sina områden, frågor 
som inte är av principiell betydelse eller av större vikt. Sådana frågor ska 
läggas till kommunfullmäktige för avgörande. 
 
Det finns ärenden som inte självklart tillhör denna kategori men som har stor 
betydelse i vår kommun. Ärenden som kan negativt påverka en kommundels 
utveckling. Det kan handla om nedläggning av skolverksamhet, neddragning 
av äldreomsorg, ny belysningspolicy etc. 
 
En berörd nämnd brukar inte anse att det ligger i nämndens ansvar att 
bedöma konsekvenserna för bygden av nämndens beslut utan brukar endast 
se frågorna ur nämndens verksamheters synvinkel. Besluten kan därmed bli 
en allvarlig skada för berörd bygd och för kommunen som helhet. 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har helhetsansvaret och därför 
bör dessa frågor behandlas där." 
 
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att alla ärenden som 
negativt kan påverka någon kommundels utveckling ska behandlas som 
ärenden av större vikt och skickas till kommunfullmäktige för behandling. 
Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 21 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.         
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunfull-
mäktige beslutar om den kommunala nämndsorganisationen och dess 
uppgiftsområden. Detta regleras med reglementen som kommunfullmäktige 
fattar beslut om inför varje mandatperiod enligt Kommunallagen 5 kap 1 §. 
Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, avgörs i 
kommunfullmäktige. 
 
Motionären skriver i sitt yrkande att alla ärenden som kan påverka någon 
kommundels utveckling negativt ska skickas till kommunfullmäktige för 
behandling.  
 
Den arbetsordningen går det inte att ha. Nämnderna ansvarar själv för sina 
beslut och ska göra sina egen konsekvensanalyser.  
 
Utifrån detta föreslår ordföranden att motionen ska avslås.         

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 116 
Förslag till beslut 9 augusti 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 21 
Motion från Kristoffer Kavallin (MP) 31 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 160 Dnr 00368/2020  

Medborgarförslag gällande planfri korsning vid 
järnvägspassage i Järvsö 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.   

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande planfri korsning vid järnvägspassage i Järvsö 
har lämnats till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 9 november 2020, § 120 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade 18 november 2020 medborgarförslaget till 
enheten för strategisk och hållbar utveckling för yttrande. 
 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver i sitt yttrande att 
Ljusdals kommun har återkommande dialogmöten med Trafikverket där 
olika behov och objekt behandlas. Sedan ett antal år har de problem som 
finns i Järvsö relaterade till plankorsningar vid Norra Stambanan och 
genomfarten via Turistvägen varit återkommande frågor. Detta har även 
framförts av kommunen vid regionens framtagande av regional 
infrastrukturplan. 
 
Eftersom en alternativ genomfart via ny sträckning kan ses som överspelad 
är det förutsättningarna för Turistvägen som diskuterats. Under senare tid har 
även lokala företrädare från Järvsö involverats, bland annat med anledning 
av upplevda problem med bristfällig skyltning för oskyddade trafikanter 
längs vägen. Kommunens uppfattning är att Trafikverket tagit till sig dessa 
synpunkter och kommer att vidta nödvändiga skyltningsåtgärder.       
 
Frågan om en planfri korsning med Norra Stambanan för fordonstrafik har 
av Trafikverket beskrivits som ogenomförbar i centrala Järvsö utifrån de 
terrängförhållanden som råder. Den mest trafikerade av korsningarna ligger 
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vid Stenevägen, och för denna ser Trafikverket över möjligheten att bredda 
passagen över järnvägen för att ge ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. 
 
Ljusdals kommun arbetar sedan något år tillsammans med Trafikverket och 
Region Gävleborg i ett projekt för att förbättra stationsområdet i Järvsö. 
Trafikverket planerar för att bygga ytterligare en plattform på norra sidan av 
spårområdet och i samband med detta en planfri gångpassage i närheten av 
stationshuset. Om detta kommer till utförande finns möjlighet för Ljusdals 
kommun att bygga parkeringar på norra sidan, vilket till viss del kan 
innebära en förbättring för exempelvis tågpendlare. 
 
Samhällsservicenämnden instämmer i yttrandet från enheten för strategisk 
och hållbar utveckling och föreslår att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat.      
       
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 
skriver att Järvsö växer som turistort och att trafiksituationen blir allt värre 
vid genomfarten på Turistvägen och därmed på Rv 83. 
 
Kommunen har återkommande dialogmöten med Trafikverket där 
problemen återkommande förs fram. 
 
Eftersom frågan om alternativ genomfart kan ses som överspelad är det  
förutsättningarna för Turistvägen som diskuteras.  
 
I de fördjupade översiktsplaner som tagits fram över Öjeberget och Järvsö  
finns också trafiksituationen omnämnd.  
 
Därmed föreslås att medborgarförslaget ska anses besvarat.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 8 juni 2022, § 96 
Förslag till beslut 24 maj 2022 
Yttrande från samhällsservicenämnden 13 maj 2022 
Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen 18 juni 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 9 november 2020, § 100 
Medborgarförslag 26 oktober 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Kommunstyrelsen 2022-09-08
(Signerat, SHA-256 5A4625BDB1E960E5BC8C9ACA04FC00C907C846FFB6E2A2B7D8F6EE69C302BFB7)

Sida 40 av 51



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
41(50) 

Datum 
2022-09-08 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 161 Dnr 00339/2021  

Medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att omsorgsnämnden utreder 

möjligheten till höjd habiliteringsersättning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning har lämnats till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 153 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 
omsorgsnämnden. 
 
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten om höjd 
habiliteringsersättning. 
 
I sitt yttrande skriver nämnden att personer som omfattas av LSS (= Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) har laglig rätt till daglig 
verksamhet som kommunerna vanligtvis står som ansvariga för. 
 
Den som arbetar inom en daglig verksamhet får ingen vanlig lön. De flesta 
har sin försörjning på annat sätt, till exempel genom försäkringskassan. När 
man arbetar på daglig verksamhet får man en ersättning varje månad, en så 
kallad habiliteringsersättning. 
 
2018 beslutade regeringen att avsätta ett statsbidrag som syftar till att införa, 
bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig 
verksamhet enligt LSS. Summan var 350 miljoner kronor och kommunerna 
kunde ansöka om dessa medel fördelat på antalet personer i daglig 
verksamhet. 
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Alla som vistas på daglig verksamhet antingen heldag eller halvdag har rätt 
till habiliteringsersättning. Storleken på habiliteringsersättningen beslutas av 
kommunerna och brukar variera mellan 40-50 kronor för heldag och är 
skattefri. 
 
Habiliteringsersättningen i Ljusdals kommun är 22 kronor per timme max 6 
timmar per dag för de som arbetar på en daglig verksamhet, enligt tidigare 
politiskt beslut. Habiliteringsersättningen till personer med 
funktionsnedsättning för deltagande i daglig verksamhet är skattefri. 
 
För jan-mars 2022 har utbetalningar gjorts enligt nedan: 
 
                                                 Jan               Feb              Mar 
Personer:                                  74                 70                72 
Belopp:                               88 781           96 404       117 854 
Timmar:                               3 994            4 382           5 450 
 
Budgeterade kostnader för 2021 var 1 800 000 kronor och kommunen erhöll 
768 000 kronor i statsbidrag. Omsorgsförvaltningen har budgeterat för 
samma belopp 2022 med samma summa statsbidrag inräknad. I dagsläget 
finns inget beslut om statligt bidrag för 2023.  
 
I medborgarförslaget finns en uträkning gjord på 84 personer, så många är 
inskrivna i daglig verksamhet i Ljusdals kommun. De som tagit del av 
habiliteringsersättningen är under jan-mars 2022 färre. Det finns idag cirka 
85 personer som har ett beslut om daglig verksamhet i Ljusdals kommun och 
för jan-mars var det cirka 70 personer som fick ersättning utbetald.         
 
Om statsbidraget i den omfattning som är idag betalas ut fortsättningsvis kan 
habiliteringsersättningen höjas eller räknas om så att den betalas ut i fler 
timmar.     
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas 
såtillvida att omsorgsnämnden utreder möjligheten till höjd habiliterings-
ersättning. 
 
I sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren vill att habiliterings-
ersättningen ska höjas för att öka motivationen för det arbete som utförs. 
 
Alla som vistas på daglig verksamhet har rätt till habiliteringsersättning, 
antingen hel eller halv dag. Storleken på ersättningen beslutas av kommunen.  
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Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten om höjd 
ersättning.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 8 juni 2022, § 97 
Förslag till beslut 24 maj 2022 
Yttrande från omsorgsnämnden 3 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 153 
Medborgarförslag 1 oktober 2021 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V), Marie-Louise Hellström (LB), Sören Görgård (C), 
Pernilla Färlin (M), Maud Jonsson (L), Stina Michelson (S), Iréne Jonsson 
(S), Lena Svahn (-) och Solange Nordh (C): bifall till arbetsutskottets 
förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 162 Dnr 00007/2022  

Medborgarförslag om att Förpacknings- och 
tidningsinsamlingens anläggningar kompletteras med 
skylt med information om Åkerslunds 
återvinningscentral 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande kompletteringar med skyltar på Förpacknings- 
och tidningsinsamlingens (FTI) anläggningar har inlämnats till kommun-
fullmäktige. 
 
Förslagsställaren skriver:  
 
"Jag föreslår att Ljusdals kommun kompletterar FTI-anläggningar inom 
kommunen med en skylt där det informeras om Åkerslunds återvinnings-
central, kanske med karta och bilder på vad som kan tänkas ska återvinnas på 
Åkerslund. Detta för att öka medvetenheten hos kommuninvånarna och 
motverka nedskräpning på anläggningarna”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 12 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till Ljusdal 
Energi. 
 
Ljusdal Energi skriver i sitt yttrande att återvinningsstationerna är FTI:s 
anläggningar och bolaget har ingen påverkan på vad som skyltas där. Det 
man kan notera är att Återvinningsstationerna är tydligt märka med vad man 
ska lägga i respektive behållare och det framgår att det endast ska läggas 
förpackningar i behållarna.  
 
Ljusdal Energi tror dock inte att skyltning om Återvinningscentralen på 
Åkerslund kommer att korrigera de som lämnar ”fel” material på FTI:s 
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anläggningar. Ljusdal Energi arbetar vidare med information till allmänheten 
om vikten av återvinning och återbruk.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att 
återvinningsstationerna är FTI:s anläggningar och Ljusdal Energi inte har 
någon påverkan på vad som skyltas där. 
 
Stationerna är tydligt märkta med vad man ska lägga i respektive behållare.  
 
Ljusdal Energi arbetar aktivt med information till allmänheten om vikten av 
återvinning och återbruk.  
 
Därmed föreslår ordföranden att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 117 
Förslag till beslut 10 augusti 2022 
Yttrande från Ljusdal Energi 5 april 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 12 
Medborgarförslag 10 januari 2022 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): bifall till medborgarförslaget. 
 
Lena Svahn (-): bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Sören Görgårds yrkande mot Lena Svahns yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Lena Svahns yrkande.  
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§ 163 Dnr 00260/2022  

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 
2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen per 25 augusti 2022 godkänns.           

Sammanfattning av ärendet 

Enligt besluts i kommunstyrelsen 29 maj 2008, § 148 ska redovisning av 
kontot kommunstyrelsen till förfogande göras varje gång medel har tilldelats 
ur kontot.    
 
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar här status på kommunstyrelsens 
konto till förfogande per 25 augusti 2022.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 30 augusti 2022 
Redovisning KS konto till förfogande 30 augusti 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att redovisningen 
godkänns och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 164 Dnr 00156/2022  

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2022 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 
äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande första kvartalet 2022.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 30 augusti 2022 
Ej verkställda beslut 3 juni 2022 
Bilaga 3 juni 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 165 Dnr 00037/2022  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom - 
uppsiktsplikt 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka 
beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 
information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få 
denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll.  De 
protokoll som är aktuella är: 
 
• Samhällsservicenämnden 14 juni 2022 
• Samhällsservicenämnden 16 augusti 2022 
• Arbetsmarknads- och socialnämnden 21 juni 2022 
• Arbetsmarknads- och socialnämnden 23 augusti 2022 
• Omsorgsnämnden 25 maj 2022 
• Omsorgsnämnden 15 juni 2022 
• Utbildningsnämnden 16 juni 2022 
• Utbildningsnämnden 25 augusti 2022 
• Samordningsförbund Gävleborg styrelsemöte 3 juni 2022 
• AB Ljusdalshem styrelsemöte 25 maj 2022 
• Gemensam nämnd för FoU Välfärd, Hjälpmedel, RegNet 10 juni 2022 
• Ljusdal Energi styrelsemöte 20 juni 2022 
• AB Ljusdalshem styrelsemöte 29 juni 2022 
• Minnesanteckningar från Näringslivsforum 18 augusti 2022       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 30 augusti 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
  

Kommunstyrelsen 2022-09-08
(Signerat, SHA-256 5A4625BDB1E960E5BC8C9ACA04FC00C907C846FFB6E2A2B7D8F6EE69C302BFB7)

Sida 48 av 51



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 
Sida 
49(50) 

Datum 
2022-09-08 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 166 Dnr 00036/2022  

Delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningar nummer 26-39. 
 
Samtliga delegationsbeslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens 
sammanträde.            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens skrivelse 1 september 2022 
Förteckning delegationsbeslut 1 september 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till delgivningen 
noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 142 Dnr 00001/2022  


Information från kommunchefen 2022 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Näringslivs- och exploateringschefens organisatoriska tillhörighet tas 


med till beredningen och med på nästa arbetsutskott.        


Sammanfattning av ärendet 


• Östernäs – Nya detaljplaner på Östernäs kommer enligt plan ut för 
granskning i slutet av oktober. Innan dess ska ny bullerutredning göras 
samt dialog föras med näringsidkare i närområdet.  


 
• Timmerterminal – Ljusdal Energis begäran om mark för utbyggnad av 


ställverk i anslutning till nya terminalen kan komma för beslut under 
hösten. 


 
• Rekrytering Näringsliv- och exploateringschef – rekryteringen pågår 


och ett 25-tal ansökningar har inkommit. Befattningsbeskrivning 
bifogas. 


 
• Hälsingeråd – Information om status hälsingegemensamma projekt. 
 
• Arbetsmarknadsforum – Möte 7 september 2022. Förslag finns till 


överenskommelse mellan Ljusdals kommun och arbetsförmedlingen för 
att påskynda individers etablering i arbetslivet och förbättra 
kompetensförsörjningen. 


 
• Gemensam IT-drift från 2026 - transformationsledare ska rekryteras. 
 
• Ukraina – Kommunen kan ta emot 66 ukrainska flyktingar, varav vi har 


fått nio. 
 


Ett 20-tal ukrainare finns i kommunen som bor i eget boende hos 
släktingar och bekanta, men de ingår inte i de 66 ovan.    
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Beslutsunderlag 


Kommunchefens skrivelse 31 augusti 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden föreslår vidare att Näringslivs- och exploateringschefens 
organisatoriska tillhörighet tas med till beredningen och med på nästa 
arbetsutskott. Hon finner att kommunstyrelsen bifaller även detta.   
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen beredningen 
Akt 
 
 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 
Sida 
7(50) 


Datum 
2022-09-08 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 143 Dnr 00351/2021  


Vindkraftspark Grubban 


Kommunstyrelsens förslag 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.     


Sammanfattning av ärendet 


OX2 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 
Västernorrland ansökt om tillstånd för uppförande och drift av gruppstation 
för vindkraft, Grubban, Härjedalens och Ljusdals kommuner i Jämtlands och 
Gävleborgs län. I ansökan med bilaga finns detaljerade uppgifter om 
förekomst av utrotningshotad djurart. Ansökningarna skickas nu på remiss 
för tillfälle till yttrande samt även förfrågan om kommunens tillstyrkan. 
 
Denna tillståndsansökan omfattar uppförande, drift och avveckling av en 
gruppstation för vindkraft med högst trettiosex (36) vindkraftverk. Åtta (8) 
av dessa är tänkta att ligga i Ljusdals kommun. De närmaste byarna är 
Gåssjö, drygt en kilometer sydost om projektområdet samt Grubban cirka två 
kilometer väster om projektområdet. På fem till tio kilometers avstånd från 
projektområdet ligger byarna Fåssjö i väster, Vås i öster och Tevansjö i 
sydöst. Ytterhogdal, som är den närmaste tätorten, ligger cirka 20 kilometer 
väster om projektområdet. 
 
Projekt Grubban ligger cirka 6,5 kilometer från den uppförda vindparken 
Våsberget. På samma avstånd ligger även Skarpen, vars tillstånd är under 
handläggning. Cirka 10 kilometer från projektområdet finns dels den 
tillståndsgivna parken Riberget, dels vindparken Källmyrberget, vars 
tillstånd för närvarande är under handläggning. På cirka 20 kilometers 
avstånd ligger vindparkerna Björnberget och Gubbaberget Söder som är 
under byggnation, samt de tillståndsgivna vindparkerna Kölvallen och 
Östavall. Cirka 30 kilometer bort finns den uppförda vindparken Storflötten, 
den tillståndsbeviljade vindparken Långåsen samt vindparken Storåsen, vars 
tillstånd är under handläggning. 
 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 
Sida 
8(50) 


Datum 
2022-09-08 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


För Skarpen, Våsberget och Grubban har kumulativa konsekvenser avseende 
ljud och synbarhet utretts. För övriga vindkraftsanläggningar inom tre mil 
har en kumulativ påverkan avseende landskapsbilden utretts. 
 
Området för den ansökta vindkraftsanläggningen är inte detaljplanelagt. Det 
aktuella projektområdet ligger varken inom område som utpekats som 
riksintresse för vindbruk eller inom kommunernas vindkraftsplaner. 
 
Länsstyrelsen har yttrat sig angående önskemål om kompletteringar i 
ärendet. Kompletteringsbehoven avser: 
 
1.  Redogörelse för skälen för önskad igångsättningstid. 
Miljökonsekvensbeskrivningen: 
2.  Beskrivning av säkerhetsrisker med tillhörande skyddsåtgärder 
3.  Artskydd 
3.1.  Information om ifall det i och kring ansökningsområdet finns  specifika 
miljöer där kungsörnar spenderar mer tid. 
3.2.  Inventering av flygvägar för storlom. 
3.3.  Information om vilka ställningstaganden bolaget gjort vid val av 
 skyddsavstånd för orre och tjäder. 
4.  Utvecklad beskrivning av ljudkänsliga punkter.  
 
Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 
som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132, ” Ljusdals 
kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 
vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 
aktualiserats i kommunens översiktsplan. 
 
Ordförande Marit Holmstrand informerar om att vissa handlingar innehåller 
sekretess och att det är viktigt att inte sekretessen sprids.            


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 103 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 augusti 2022 
Begäran om tillstyrkansbesked 18 april 2022 
Bilagor 
Skrivelser från föreningar 
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Yrkanden 


Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (LB), Maud Jonsson (L),  
Yvonne Oscarsson (V) och Lars G Eriksson (SD): avslag till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Lena Svahn (-), Sören Görgård (C) och Solange Nordh (C): bifall till 
arbetsutskottets förslag. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag. 


Omröstningsresultat 


Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 
Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Iréne Jonsson (S),  
Lena Svahn (-), Sören Görgård (C) och Solange Nordh (C) röstar ja. 
 
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Lars G Eriksson (SD),  
Maud Jonsson (L) och Marie-Louise Hellström (LB) röstar nej.  
 
Reservation 
 
Marie-Louise Hellström (LB), Lars G Eriksson (SD), Lars Molin (M) och 
Maud Jonsson (L) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 144 Dnr 00352/2021  


Vindkraftspark Skarpen 


Kommunstyrelsens förslag 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 § 


Sammanfattning av ärendet 


OX2 ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att uppföra och driva 
en vindkraftsanläggning. Projektområdet ligger i Ljusdals kommun, cirka 35 
km nordväst om Ljusdal i Gävleborgs län. Under 2019-2020 genomfördes 
samråd och olika utredningar gällande projektet. Utifrån detta har projektet 
anpassats, vilket bland annat innebär att antalet vindkraftverk minskats ner 
från 30 till 23 stycken. Totalhöjden är 280 meter och den beräknade 
medelårsproduktionen är 650-800 GWh. Området ligger delvis inom det 
område som i det tematiska tillägget gällande vindkraft, antaget 19 
november 2012, § 214 utpekas som lämpligt för vindkraft. 
 
Länsstyrelsen Dalarna har tidigare överlämnat handlingarna till Ljusdals 
kommun för att ge möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som 
behöver göras. Ansökan anses nu vara komplett av Länsstyrelsen Dalarna 
och Ljusdals kommun ska nu besluta om att tillstyrka eller inte tillstyrka 
ansökan i sin helhet. Detta är kommunstyrelsens yttrande till Miljö-
prövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarna, gällande vindkraftsprojektet 
Skarpen. 
 
Projektområdet är beläget cirka en och en halv kilometer öster om byn 
Tevansjö.  Närmaste sammanhållna bebyggelse är småorterna Ramsjö, 
Holmsveden och Viken, cirka tio kilometer norr om projektområdet, Kårböle 
cirka 13 kilometer sydväst om projektområdet samt Hennan och Välje cirka 
15 kilometer nordöst om projektområdet. De fastigheter som kommer att 
beröras av verksamheten är Gräningsvallen 1:4, Huskasnäs 6:1, Huskasnäs 
7:3, Huskasnäs 3:1, Huskasnäs 8:2, Huskasnäs 4:2,  Huskasnäs 5:1 och Gåda 
1:3. Projektområdet berörs inte av några detaljplaner eller övriga områdes-
bestämmelser. Cirka 40 procent av projektområdet ligger inom utpekat 
område för vindkraft i Ljusdals kommuns vindbruksplan. OX2 avser 
genomföra ett flertal skyddsåtgärder för att minska påverkan på våtmarker 
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och andra naturvärdesmiljöer. Konsekvenserna på naturmiljön bedöms som 
liten till måttlig. 
 
Vindkraftsanläggningen kommer påverka omgivningen visuellt. Den ansökta  
verksamheten är av en sådan omfattning och vindkraftverken av sådan 
storlek att anläggningen kommer att vara synlig från flera platser i 
landskapet och på stora avstånd. En synbarhetsanalys har genomförts, av 
vilken framgår att i Skarpen och omgivande landskap begränsas vindkrafts-
anläggningens synlighet kraftigt av den kuperade terrängen och täta 
vegetationen, vilket påvisas av synbarhetsanalysen. Med undantag för 
Gräsbergets naturreservat kommer vindkraftverken inte att vara särskilt 
framträdande från omgivande skyddade naturliga kulturmiljöer. Med hänsyn 
till den ansökta verksamhetens omfattning och storlek är de platser varifrån 
verken kommer att vara väl synliga och påverka boendemiljöer relativt få. 
Sammantaget görs bedömningen att förändringen av landskapsbilden till 
följd av den ansökta verksamheten är liten till måttlig. Landskapsbilden 
kommer framförallt förändras för det rörliga friluftslivet och för utblickar på 
lite längre avstånd mot vindkraftsanläggningen. 
 
Under anläggnings-, bygg- och återställningsfasen föreslår OX2 
begränsningsvärden som motsvarar de ljudnivåer som framgår av 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser. Under drift 
föreslås ett begränsningsvärde som innebär att ljud från vindkraftverken inte 
får överskrida ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) utomhus vid bostäder. 
 
Projektområdet består till största delen av skog i vilken det pågår ett aktivt 
skogsbruk. Skogsbruket har skapat ett lapptäcke av både tall- och granskog i 
olika åldrar. I projektområdet finns det både större och mindre myrmarker. 
Det finns även bäckar, mindre sjöar och sumpskog i området. 
 
Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 
som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132 ”Ljusdals 
kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 
vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 
aktualiserats i kommunens översiktsplan.” 
 
Ordförande Marit Holmstrand informerar om att vissa handlingar innehåller 
sekretess och att det är viktigt att inte sekretessen sprids. 
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Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 104 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 augusti 2022 
Begäran om tillstyrkansbesked 3 februari 2022 
Bilagor 
Skrivelser från föreningar 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (LB), Maud Jonsson (L) och 
Yvonne Oscarsson (V): avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Sören Görgård (C) och Solange Nordh (C): bifall till arbetsutskottets förslag. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för till avslag arbetsutskottets förslag. 


Omröstningsresultat 


Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 
Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Iréne Jonsson (S), Lena Svahn (-), 
Sören Görgård (C) och Solange Nordh (C) röstar ja. 
 
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Lars G Eriksson (SD),  
Maud Jonsson (L) och Marie-Louise Hellström (LB) röstar nej.  
 
Reservation 
 
Marie-Louise Hellström (LB), Lars G Eriksson (SD), Lars Molin (M) och 
Maud Jonsson (L) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 145 Dnr 00114/2021  


Skridsko- och aktivitetshall 


Kommunstyrelsens förslag  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Inriktningsbeslut fattas om att bygga en skridsko- och aktivitetshall på 


Älvvallen. 
 
2. Om projekteringen visar att Älvvallen inte är ett lämpligt område 


uppdras kommunstyrelsen att utreda en annan plats. 
 
3. 2,8 miljoner kronor anslås för projektering och upphandling. 
 
4. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra ovanstående samt 


återkomma till kommunfullmäktige för beslut efter projektering och 
upphandling.           


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals bandyklubbs styrelse har skrivit till kommunen med ett önskemål 
om att kommunen bygger en skridsko- och aktivitetshall.  
 
En skridsko- och aktivitetshall är en stor investering som medför ökade 
driftskostnader. En hall har samtidigt stora positiva effekter på inflyttning, 
föreningsliv, folkhälsa och gymnasieskola. 
  
Till kalkylen ska också läggas att nuvarande IP har stora investeringsbehov.  
 
I utredningen försöker vi vara så transparenta som möjligt och inte räkna för 
högt på intäkter och för lågt på kostnader. Vår bedömning är att i de 
presenterade kalkylerna finns en försiktighet. 
 
En investering i en skridsko- och aktivitetshall beräknas till 66,1 miljoner 
kronor. I kalkylen är de beräknade årliga driftskostnaderna  4 360 000 kronor 
per år.  
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Nuvarande IP har en årlig driftskostnad på 2 145 000 kronor per år. IP har 
dock investeringsbehov om 20 miljoner kronor de närmaste åren och ett 
renoverat IP beräknas ha en årlig driftskostnad på 3 365 000 kronor.  
 
Driftskostnaden för en hall beräknas därmed vara 995 000 kronor dyrare per 
år jämfört med ett renoverat IP.   
 
Vi har i rapporten också räknat på samhällsnyttan. En skridsko- och 
aktivitetshall kommer att generera en positiv samhällsnytta när vi räknar på 
villatomter på nuvarande IP, gymnasieskola och hälsa för barn och unga. 
Samhällsnyttan är beräknad till 3 439 000 kronor per år. 
 
I förslaget ovan föreslås ett inriktningsbeslut och att projektering och 
upphandling genomförs. I projekteringen ska också en vidare analys av 
utformningen av Älvvallen ingå. Hur ska de två hallarna på bästa sätt 
placeras för bästa utformning och nytta.  
 
Efter projektering och upphandling kommer ärendet åter till 
kommunfullmäktige för beslut. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022,§ 109 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 augusti 2022 
Rapport skridsko- och aktivitetshall 16 augusti 2022 
Budgetkalkyl skridsko- och aktivitetshall 16 augusti 2022 
Montagebild antal villatomter 16 augusti 2022 
Statistik och nyckeltal 16 augusti 2022 
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 68 


Yrkanden 


Lars Molin (M), Stina Michelson (S), Iréne Jonsson (S) och Maud Jonsson 
(L): bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Solange Nordh (C), Sören Görgård (C): ärendet återremitteras för att att få 
ett förtydligande av hur de 2,8 miljonerna är tänkta att användas: 
• Få en bättre analys av kommunens kostnader gällande finansiering och 


även driftkostnaderna, ur perspektivet att kommunen står inför 
byggande av förskola, demensboende, fotbollshall och även har en stor 
underhållsskuld i kommunen skollokaler, till exempel Färila skola. 
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• Få en enklare kartläggning av kommunens nuvarande 
idrottsanläggningar, utifrån underhållsbehov och eventuella 
investeringsbehov. 


 
Marie-Louise Hellström (LB): ärendet återremitteras. 
 
Lars-G Eriksson (SD): bifall till arbetsutskottets förslag. Avslag till 
återremiss. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till om ärendet ska 
avgöras idag. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till Lars Molins, 
Stina Michelsons, Iréne Jonssons, Lars G Erikssons och Maud Jonssons 
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 146 Dnr 00212/2022  


Remiss gällande Regional strategi för turism och 
besöksnäring Gävleborg 2023-2030 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ett nytt kompletterande förslag ska tas fram som arbetsutskottet får 


besluta om 28 september 2022.      


Sammanfattning av ärendet 


Region Gävleborg har tagit fram en regional strategi för turism och 
besöksnäring Gävleborg 2023-2030. Kommunen har fått strategin på remiss 
och den ska besvaras senast 30 september 2022. 
 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling har tagit fram ett förslag till  
remissvar som bifogas skrivelsen.        


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 1 september 2022 
Remissvar 1 september 2022 
Remiss med bilagor 15 juni 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Ett nytt kompletterande förslag ska tas fram som 
arbetsutskottet får besluta om 28 september 2022. 
 
Lars Molin (M), Sören Görgård (C) Irene Jonsson (S) och Solange Nordh 
(C): bifall till ordförandens yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Akt 
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§ 147 Dnr 00031/2022  


Information om Målarbetet 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Kommunstyrelsen ska få information om målarbetet löpande.  


Sammanfattning av ärendet 


Linnea Van Wagenen, chef för enheten för strategisk och hållbar utveckling 
informerar om målarbetet. 
 
Möten och workshops genomförs i augusti-oktober 2022 i syfte att samla in 
förslag på processer och projekt som behöver förbättras.  


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): kommunstyrelsen ska få information om målarbetet 
löpande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet samt till sitt eget tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 148 Dnr 00221/2022  


Ändring av detaljplan för del av Nore 17:2 - antagande 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förslag till ändring av detaljplan för del av Nore 17:2 i Ljusdal antas. 


Sammanfattning av ärendet 


Plan- och byggenheten har upprättat förslag till ändring av detaljplan efter 
beslut i samhällsservicenämnden 15 februari 2022, § 26. 
 
Avsikten med ändringen av detaljplanen är att införa enskilt huvud-
mannaskap för allmän platsmark inom planområdet.  
 
Ändringen av detaljplanen har varit föremål för samråd under april/maj 2022 
och granskning under maj 2022. Inga synpunkter av betydelsen för 
planförslaget har inkommit under samråds- respektive granskningstiden, 
detta framgår även av samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtandet. 
Inga revideringar har därför skett av planförslaget. Inga utredningar har skett 
i och med ändringen av detaljplanen.  


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 14 juni 2022, § 107 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 juni 2022 
Antagandehandlingar 2 juni 2022 
Samrådsredogörelse 5 maj 2022  


Yrkanden 


Solange Nordh (C): bifall till samhällsservicenämndens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Samhällsservicenämnden 
Samhällsserviceförvaltningen, Akt 
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§ 149 Dnr 00228/2022  


Taxor gällande Riktlinjer för grävning i gator, parker 
och annan allmän mark 


Kommunstyrelsens förslag 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ersättningsnivåer (taxor) fastställs enligt bilaga.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunen har för grävarbeten i kommunal mark, upprättat ett  
normdokument 2007. Detta dokument saknar status då hänvisningar sker  
mot förskrifter med mera som inte finns idag. 
 
Att för en kommun ha tydliga riktlinjer för hur arbeten i kommunal mark får  
ske är oerhört viktigt för att minimera de skador och kostnader som varje  
enskilt ingrepp medför i de allmänna anläggningarna. 
 
Förslaget till riktlinjer klargör förutsättningarna för varje enskild  
anläggningsägare, men även för den egna kommunala verksamheten kring  
hur grävarbeten ska utföras i kommunal mark. 
 
Ersättningsnivåerna enligt bilaga 1, är satta utifrån 2022 års prisnivå.  


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens ordförandes beslut 31 augusti 2022 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 maj 2022 
Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän mark 4 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
nämndens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 150 Dnr 00229/2022  


Löneöversynsprocess i Ljusdals kommun 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ramprocess för löneöversyn tillämpas från och med 1 januari 2023 och 


tillsvidare.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika personalutskottet, är den 
sammansättning som enligt delegationsordningen beslutar om den årliga 
löneöversynen.  
 
Från både fack- och arbetsgivarsidan finns nu önskemål om att upprätta en 
ramprocess för löneöversynen som får en tydligare koppling till 
budgetprocessen i kommunen. Ramprocessen är tänkt som ett stöd till 
arbetsgivare och fackförbund men kan även användas i dialog med 
medarbetarna för att ge en inblick i hur processen är uppbyggd. De år som de 
centrala avtalen ska omförhandlas kan tidplanen justeras men 
lönekartläggning bör ändå genomföras enligt ramprocessen. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 100 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 juli 2022 
Bilaga 1 och 2, 29 juni 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
HR-enheten 
Akt 
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§ 151 Dnr 00255/2022  


Avtal och stadgar om bygdemedel från Kölvallens 
vindkraftspark 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen godkänner föreslagna stadgar för Kölvallens 


Vindkraftsfond. 
 
2. Kommunen tecknar nytt avtal med Kölvallen Vindkraft AB samt Loos 


bygderåd och Kårböle byalag om hur fördelningen av bygdemedel från 
Kölvallens vindkraftspark skall ske.  


 
3. Avtalet ersätter en tidigare avsiktsförklaring från Kölvallen Vindkraft 


AB.  


Sammanfattning av ärendet 


Samråd har under våren hållits mellan byaråden och kommunstyrelsens 
presidium i syfte att hitta en bättre form för fördelning av medel än den som 
tillämpats i andra vindkraftsfonder och den preliminära överenskommelsen 
gällande Kölvallen som både byaråden och vindkraftsbolagen haft kritiska 
synpunkter på. Det liggande förslaget följer de diskussionerna och har 
accepterats av övriga parter.  
 
Kommunen tar enligt stadgarna ett administrativt ansvar för bygdemedel 
men överlåter beslutsrätten till en lokalt förankrad styrelse. Avsikten är att 
avtalet också ska kunna ligga till grund för kommande vindkraftsparker och 
även kan vara mall för ändrade avtal om befintliga parker. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 101 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 augusti 2022 
Förslag på avtal 19 augusti 2022 
Förslag till stadgar 19 augusti 2022 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
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§ 152 Dnr 00047/2022  


Förfrågan från Tesla om samarbete kring 
laddinfrastruktur för elbilar i Ljusdals kommun 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunchef Nicklas Bremefors får i uppdrag att teckna ett 


arrendeavtal med TM Sweden AB (Tesla) för del av fastigheten Tälle 
45:1 i syftet med att företaget ska uppföra laddplatser för elbilar.  


Sammanfattning av ärendet 


Tesla har i februari inkommit med en förfrågan om att anlägga laddstationer 
för elbilar i Ljusdal. Tjänstepersoner har tittat på förfrågan och lokaliserat en 
lämplig plats som har förankrats med Ljusdal Energi. Ett utkast till 
arrendeavtal har upprättats och godkänts av företaget.  
 
Tesla vill på fastigheten Tälle 45:1, gamla taxiparkeringen, anlägga 12 
stycken platser för laddning av elbilar. Laddplatserna kommer att vara på 
250 kilowatt vilket innebär att det kommer ta 15-45 minuter att ladda en bil, 
tiden beror på bilens förmåga att ta emot laddning samt hur många bilar som 
nyttjar platsen samtidigt. Ljusdal har idag väldigt få platser för laddning av 
elbilar. Vi ser att försäljningen av elbilar ökar och för att möta denna ökning 
behövs platser för laddning. Placeringen av denna laddstation i centrala 
Ljusdal möjliggör synergieffekter för handlarna i köpingen.            


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 107 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 augusti 2022 
Arrendeavtal med bilaga Tesla 9 augusti 2022 
Förfrågan från Tesla om samarbete kring laddinfrastruktur 11 februari 2022 


Yrkanden 


Sören Görgård (C): bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Kommunchefen 
Akt 
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§ 153 Dnr 00048/2022  


Antagande av förbundsordning för 
Samordningsförbund Gävleborg 


Kommunstyrelsens förslag  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Upprättat förslag till reviderad förbundsordning för Samordnings-


förbund Gävleborg fastställs.  


Sammanfattning av ärendet 


Samordningsförbundet Gävleborg har till medlemmarna, efter en 
remissomgång, skickat ut en reviderad förbundsordning för fastställande.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att revideringen är rimlig och ställer 
sig positiv till förslaget. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelse-
förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa 
upprättat förslag till reviderad bolagsordning för Samordningsförbund 
Gävleborg. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 108 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 augusti 2022 
Information med bilagor inför beslut 6 juli 2022 
Kommunstyrelsens protokoll 9 juni 2022, § 136 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 154 Dnr 00142/2022  


Information Stenegård 
 
Kommunstyrelsen får en rundvisning på Stenegård av Mia Berndes, 
hälsingeguide samt samordnare för Event & Kommunikation på Stenegård. 
 
Ordförande Marit Holmstrand tackar så mycket för rundvisningen.  
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§ 155 Dnr 00271/2019  


Motion från Tommy Olsson (C) gällande riktlinjer för 
gåvor till kommunen 


Kommunstyrelsens förslag 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras. 


Sammanfattning av ärendet 


Tommy Olsson (C) har inlämnat en motion gällande riktlinjer för gåvor till 
kommunen. 
 
I motionen skriver han: 
 
"Kommunen blir ju ibland ägare av gåvor från privatpersoner till olika 
föreningar och organisationer som av olika anledningar inte har några 
aktiviteter för tillfället. 
 
På detta sätt kan kommunen bli förvaltare av gåvor och som kan bli föremål 
till försäljning. Frågan som kommunen fick angående Fågelsjöhästen visar 
att det finns intressen som är villiga att betala ansenliga summor för vissa 
saker." 
 
Tommy Olsson yrkar att Ljusdals kommun upprättar ett dokument om hur 
denna typ av försäljning ska genomföras och att principen ska vara att inte 
sälja ut något som har en uttalad plats och syfte med gåvan av givaren. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2019, § 112 att skicka 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunchefen för yttrande. 
 
Kommunchefen föreslår att motionen ska anses vara besvarad med 
tilläggsbeslutet att huvudregel ska vara att gåvor inte ska försäljas. Därmed 
blir beslutsprotokollet det efterfrågade dokumentet. Innebörden av beslutet 
är att det krävs politiskt beslut med särskild motivering för att huvudregeln 
inte ska gälla.           
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Kommunstyrelsens ordförande skriver att motionären föreslår att kommunen 
bör upprätta ett dokument för när och hur försäljning av gåvor ska 
genomföras.  
 
Hon föreslår att motionen ska anses vara besvarad. Ett beslutstillägg om att 
huvudregeln är att gåvor inte ska försäljas medför att beslutsprotokollet utgör 
det efterfrågade dokumentet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 24 augusti 2022, § 111: 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Huvudregeln är att gåvor inte ska försäljas.  
 
3. Beslutet i punkt 2 ska införas i policy.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 111 
Förslag till beslut 10 augusti 2022 
Yttrande från kommunchefen 2 augusti 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 september 2019, § 112 
Motion från Tommy Olsson (C) 12 september 2019 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S): ärendet återremitteras för att bland annat invänta 
konstpolicyn.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens beredning 
Akt 
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§ 156 Dnr 00168/2021  


Motion från Harald Noréus (L) om att kommunen 
utvärderar kommunens vindkraft 


Kommunstyrelsens förslag 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad.      


Sammanfattning av ärendet 


Harald Noréus (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 
utvärdering av kommunens vindkraft. 
 
I motionen skriver Harald Noréus: 
 
”Vindkraftsfrågan är en fråga som engagerar många, inte minst 
lokalbefolkningen på landsbygden men också den biologiska mångfalden. 
Exploateringen av vindkraft bör ske där man behöver elen som mest. Det vill 
säga i söder och gärna stadsnära, på marker som redan är exploaterade till 
max. 
 
Den nuvarande kommunala vindkraftsplanen som antogs 2012 är förlegad 
och bygger på förutsättningar som inte längre stämmer med verkligheten. I 
och med att planen är ett samrådsförfarande från 2011-2012, då det ännu inte 
fanns vindkraftverk i kommunen och ett verk på den tiden definierades 
genom att det var mer än 20 meter högt eller når ”höjder upp emot 180 
meter”, är planen nu helt föråldrad. Samtidigt står det skrivet i 
vindkraftsplanen att ”Planen kan revideras längre fram beroende på ny 
information, teknik eller värderingar.” 
 
Den utvärdering som Sweco gjorde 2016 bedömdes ”inte vara heltäckande”, 
varför en ny utvärdering/uppdatering bör genomföras för att ge ett bättre 
beslutsunderlag inför framtida beslut i vindkraftsärenden”. Den 12 januari 
2018 beslutade kommunstyrelsen att: 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utforma kravspecifikation 
inför upphandling/anbudsförfarande av utredningsuppdrag, avseende 
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utvärdering av tematiskt tillägg för vindkraft (vindkraftsplan). Efter utförd 
utvärdering ska uppdatering göras. 
 
Beslut angående eventuellt genomförande av utredningsuppdraget tas efter 
genomförd upphandling/anbudsförfarande. 
 
Det är oerhört problematiskt att kommunen inte fullföljt det uppdrag som 
kommunstyrelsen gett till förvaltningen. Vindkraftsetableringar har skett 
också utanför de utpekade områdena, nya områden tillkommer helt utanför 
planen. Ännu har kommuner dock möjlighet till veto.” 
 
Harald Noréus yrkar att: 
 
Beslutet som fattades den 12 januari 2017 rivs upp och ersätts av punkterna 
2-5: 
 
• Vindkraftsplanen (tematiskt tillägg vindkraft 2012) utvärderas 


omedelbart. 
 
• Ett nytt tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft påbörjas 


efter det att utvärderingen är gjord. 
 
• Förslaget som speglar dagens realiteter och uppfattningar måste tas fram 


genom ett brett samråd med medborgare och civilsamhälle. 
 
• Alla vindkraftsetableringar stoppas i kommunen till dess att en ny 


vindkraftsplan tagits fram.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2021, § 61 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunchefen. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att han finner att samtliga dessa 
yrkanden behandlats i ärendet Uppdrag att ta fram ny översiktsplan, ÖP, för 
Ljusdals kommun (00276/2021) i kommunfullmäktige. I ärendet beslutades 
att en ny översiktsplan (ÖP) ska tas fram för Ljusdals kommun. Där kommer 
vindkraft ingå som en del. I detta arbete kommer också nuvarande tematiska 
tillägg att utvärderas. I framtagande av en ny ÖP ingår både samråd och 
granskningar. I ärendet beslutades att kommunen ska vara restriktiva med att 
godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar.  
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Därmed föreslås att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunfull-
mäktige 22 november 2021, § 132 beslutade att ta fram en ny översiktsplan 
för Ljusdals kommun. 
  
I beslutet ingick att kommunen ska vara restriktiv med att godkänna nya, 
storskaliga vindkraftsetableringar. Utifrån det tagna beslutet föreslås att 
intentionerna i motionen anses vara besvarade. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 112 
Förslag till beslut 16 augusti 2022 
Yttrande från kommunchefen 28 juli 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 61 
Motion från Harald Noréus (L) 20 april 2020 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 157 Dnr 00411/2021  


Motion från Karin Jansson (MP) gällande laddstolpe i 
Los 


Kommunstyrelsens förslag 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad.          


Sammanfattning av ärendet 


Karin Jansson (MP) har lämnat en motion gällande laddstolpe i Los. I 
motionen föreslår hon att: 
 
Kommunchefen får i uppdrag att skyndsamt säkerställa en medveten 
satsning på en utbyggnad av laddinfrastruktur i Los och trakten däromkring. 
 
Arbetet med att säkerställa en god laddinfrastruktur i hela kommunen ska 
intensifieras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 163 att skicka 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunchefen. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att han delar motionärernas bild av att 
laddstolpe behövs i Los men inte bara där. En god laddinfrastruktur behövs i 
hela vår stora kommun. 
 
Kommunens förvaltning arbetar med att ta fram ett underlag som pekar ut 
lämpliga platser för laddstolpar i olika delar av kommunen. Primärt kommer 
dessa platser vara på kommunal mark. 
 
Kommunen har inte som avsikt att själv sätta upp någon laddinfrastruktur 
eller medfinansiera byggnationer, men ställer sig positiv till samarbete med 
aktörer som vill göra detta.   
 
Därmed föreslås att motionen ska anses vara besvarad.   
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det är viktigt att 
ta fram en laddinfrastruktur för hela kommunen. Arbete pågår med att hitta 
lämpliga platser i olika delar av kommunen.  
 
Kommunen ställer sig positiv till samarbete med aktörer som vill sätta upp 
laddstolpar i kommunen. 
 
Med det föreslår ordföranden att motionen ska anses vara besvarad.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 113 
Förslag till beslut 15 augusti 2022 
Kommunchefens yttrande 28 juli 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 163 
Motion från Karin Jansson (MP) 23 november 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (S): bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Sören Görgård (C) och Solange Nordh (C): bifall till motionen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer Lena Svahns yrkande mot Sören Görgårds och Solange 
Nordhs yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Lena Svahns 
yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Nej-röst för bifall till motionen.  


Omröstningsresultat 


Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 
Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Iréne Jonsson (S), Lena Svahn (-), 
Lars G Eriksson SD) och Maud Jonsson (L) röstar ja. 
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Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V),  
Pernilla Färlin (M) och Marie-Louise Hellström (LB) röstar nej.  
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§ 158 Dnr 00025/2022  


Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande 
riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård 
och omsorg 


Kommunstyrelsens förslag 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles.     


Sammanfattning av ärendet 


Marie-Louise Hellström (LB) yrkar i motion att Ljusdals kommun ska ta 
fram riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret inom vård och 
omsorg. Detta ska även gälla privata aktörer som utför uppdrag åt 
kommunen. Riktlinjer med omfattning, tillvägagångssätt, bedömning och 
hantering av sådan rutin finns redan i många av landets kommuner. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 17 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för beredning. 
 
Omsorgsnämnden föreslår att motionen ska bifallas. Nämnden skriver i sitt 
yttrande att omsorgsförvaltningen idag har en rutin där det framgår på vilket 
sätt vi kan be arbetstagare om utdrag ur belastningsregistret. 
 
Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt 
barn med funktionshinder trädde i kraft 1 januari 2011. Enligt lagen får 
kommunen inte anställa någon för sådana insatser utan att först kontrollera 
registerutdrag enligt lag (1998:620) om belastningsregister avseende den 
som ska anställas. Med barn avses personer under 18 år. 
 
Lagen syftar till att öka skyddet för barn mot att utsättas för övergrepp, 
kränkningar eller annat särskilt skadligt inflytande från personer som finns i 
barnens närmaste omgivning. Utdraget är en del av underlag för att bedöma 
om en person är lämplig att arbeta inom LSS verksamheter. 
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Utifrån detta har vi inget lagstöd att be andra arbetstagare om utdrag ur 
belastningsregistret. Enligt kommunens jurist kan vi begära registerkontroll, 
man behöver dock fundera på om detta är lämpligt då det är ett ingrepp i den 
personliga integriteten. Många arbetsgivare har fått kritik när man kräver 
registerutdrag då det inte är nödvändigt och frågan har varit uppe för översyn 
av regeringen. 
 
Statliga utredningar 
Betänkande av Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet 
(SOU 2019:19): 
I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för 
registerkontroll i arbetslivet såvitt avser bl.a. enskilda aktörer som utför 
vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med 
funktionsnedsättning. Utredningen föreslår en ny ”lag om registerkontroll av 
personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer 
med funktionsnedsättning”. Betänkandet har ännu inte lett till lagstiftning.     
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 
övervägande skriver hon att omsorgsförvaltningen har rutiner där det 
framgår på vilket sätt de kan begära utdrag ur belastningsregistret. Riktlinjer 
ska tas fram där det framgår på vilket sätt de ska begäras utdrag ur 
belastningsregistret. 


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 114 
Förslag till beslut 15 augusti 2022 
Omsorgsnämndens yttrande 25 maj 2022, § 83 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 18 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 17 
Motion från Marie-Louise Hellström (LB) 26 januari 2022 


Yrkanden 


Solange Nordh (C) och Iréne Jonsson (S): bifall till arbetsutskottets förslag.     


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 159 Dnr 00035/2022  


Motion från Kristoffer Kavallin (MP) om att behandling 
av ärenden som negativt kan påverka någon 
kommundel ska ske i kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås.        


Sammanfattning av ärendet 


Kristoffer Kavallin (MP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. 
 
I motionen skriver han: 
 
"I Ljusdals kommuns organisation är verksamhetsansvaret fördelat på 
nämnder. De ska på egen hand avgöra alla frågor inom sina områden, frågor 
som inte är av principiell betydelse eller av större vikt. Sådana frågor ska 
läggas till kommunfullmäktige för avgörande. 
 
Det finns ärenden som inte självklart tillhör denna kategori men som har stor 
betydelse i vår kommun. Ärenden som kan negativt påverka en kommundels 
utveckling. Det kan handla om nedläggning av skolverksamhet, neddragning 
av äldreomsorg, ny belysningspolicy etc. 
 
En berörd nämnd brukar inte anse att det ligger i nämndens ansvar att 
bedöma konsekvenserna för bygden av nämndens beslut utan brukar endast 
se frågorna ur nämndens verksamheters synvinkel. Besluten kan därmed bli 
en allvarlig skada för berörd bygd och för kommunen som helhet. 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har helhetsansvaret och därför 
bör dessa frågor behandlas där." 
 
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att alla ärenden som 
negativt kan påverka någon kommundels utveckling ska behandlas som 
ärenden av större vikt och skickas till kommunfullmäktige för behandling. 
Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 21 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.         
 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 
Sida 
38(50) 


Datum 
2022-09-08 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunfull-
mäktige beslutar om den kommunala nämndsorganisationen och dess 
uppgiftsområden. Detta regleras med reglementen som kommunfullmäktige 
fattar beslut om inför varje mandatperiod enligt Kommunallagen 5 kap 1 §. 
Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, avgörs i 
kommunfullmäktige. 
 
Motionären skriver i sitt yrkande att alla ärenden som kan påverka någon 
kommundels utveckling negativt ska skickas till kommunfullmäktige för 
behandling.  
 
Den arbetsordningen går det inte att ha. Nämnderna ansvarar själv för sina 
beslut och ska göra sina egen konsekvensanalyser.  
 
Utifrån detta föreslår ordföranden att motionen ska avslås.         


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 116 
Förslag till beslut 9 augusti 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 21 
Motion från Kristoffer Kavallin (MP) 31 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 160 Dnr 00368/2020  


Medborgarförslag gällande planfri korsning vid 
järnvägspassage i Järvsö 


Kommunstyrelsens förslag 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.   


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande planfri korsning vid järnvägspassage i Järvsö 
har lämnats till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 9 november 2020, § 120 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade 18 november 2020 medborgarförslaget till 
enheten för strategisk och hållbar utveckling för yttrande. 
 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver i sitt yttrande att 
Ljusdals kommun har återkommande dialogmöten med Trafikverket där 
olika behov och objekt behandlas. Sedan ett antal år har de problem som 
finns i Järvsö relaterade till plankorsningar vid Norra Stambanan och 
genomfarten via Turistvägen varit återkommande frågor. Detta har även 
framförts av kommunen vid regionens framtagande av regional 
infrastrukturplan. 
 
Eftersom en alternativ genomfart via ny sträckning kan ses som överspelad 
är det förutsättningarna för Turistvägen som diskuterats. Under senare tid har 
även lokala företrädare från Järvsö involverats, bland annat med anledning 
av upplevda problem med bristfällig skyltning för oskyddade trafikanter 
längs vägen. Kommunens uppfattning är att Trafikverket tagit till sig dessa 
synpunkter och kommer att vidta nödvändiga skyltningsåtgärder.       
 
Frågan om en planfri korsning med Norra Stambanan för fordonstrafik har 
av Trafikverket beskrivits som ogenomförbar i centrala Järvsö utifrån de 
terrängförhållanden som råder. Den mest trafikerade av korsningarna ligger 
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vid Stenevägen, och för denna ser Trafikverket över möjligheten att bredda 
passagen över järnvägen för att ge ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. 
 
Ljusdals kommun arbetar sedan något år tillsammans med Trafikverket och 
Region Gävleborg i ett projekt för att förbättra stationsområdet i Järvsö. 
Trafikverket planerar för att bygga ytterligare en plattform på norra sidan av 
spårområdet och i samband med detta en planfri gångpassage i närheten av 
stationshuset. Om detta kommer till utförande finns möjlighet för Ljusdals 
kommun att bygga parkeringar på norra sidan, vilket till viss del kan 
innebära en förbättring för exempelvis tågpendlare. 
 
Samhällsservicenämnden instämmer i yttrandet från enheten för strategisk 
och hållbar utveckling och föreslår att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat.      
       
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 
skriver att Järvsö växer som turistort och att trafiksituationen blir allt värre 
vid genomfarten på Turistvägen och därmed på Rv 83. 
 
Kommunen har återkommande dialogmöten med Trafikverket där 
problemen återkommande förs fram. 
 
Eftersom frågan om alternativ genomfart kan ses som överspelad är det  
förutsättningarna för Turistvägen som diskuteras.  
 
I de fördjupade översiktsplaner som tagits fram över Öjeberget och Järvsö  
finns också trafiksituationen omnämnd.  
 
Därmed föreslås att medborgarförslaget ska anses besvarat.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 8 juni 2022, § 96 
Förslag till beslut 24 maj 2022 
Yttrande från samhällsservicenämnden 13 maj 2022 
Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen 18 juni 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 9 november 2020, § 100 
Medborgarförslag 26 oktober 2020 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 161 Dnr 00339/2021  


Medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning 


Kommunstyrelsens förslag 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att omsorgsnämnden utreder 


möjligheten till höjd habiliteringsersättning. 


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning har lämnats till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 153 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 
omsorgsnämnden. 
 
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten om höjd 
habiliteringsersättning. 
 
I sitt yttrande skriver nämnden att personer som omfattas av LSS (= Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) har laglig rätt till daglig 
verksamhet som kommunerna vanligtvis står som ansvariga för. 
 
Den som arbetar inom en daglig verksamhet får ingen vanlig lön. De flesta 
har sin försörjning på annat sätt, till exempel genom försäkringskassan. När 
man arbetar på daglig verksamhet får man en ersättning varje månad, en så 
kallad habiliteringsersättning. 
 
2018 beslutade regeringen att avsätta ett statsbidrag som syftar till att införa, 
bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig 
verksamhet enligt LSS. Summan var 350 miljoner kronor och kommunerna 
kunde ansöka om dessa medel fördelat på antalet personer i daglig 
verksamhet. 
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Alla som vistas på daglig verksamhet antingen heldag eller halvdag har rätt 
till habiliteringsersättning. Storleken på habiliteringsersättningen beslutas av 
kommunerna och brukar variera mellan 40-50 kronor för heldag och är 
skattefri. 
 
Habiliteringsersättningen i Ljusdals kommun är 22 kronor per timme max 6 
timmar per dag för de som arbetar på en daglig verksamhet, enligt tidigare 
politiskt beslut. Habiliteringsersättningen till personer med 
funktionsnedsättning för deltagande i daglig verksamhet är skattefri. 
 
För jan-mars 2022 har utbetalningar gjorts enligt nedan: 
 
                                                 Jan               Feb              Mar 
Personer:                                  74                 70                72 
Belopp:                               88 781           96 404       117 854 
Timmar:                               3 994            4 382           5 450 
 
Budgeterade kostnader för 2021 var 1 800 000 kronor och kommunen erhöll 
768 000 kronor i statsbidrag. Omsorgsförvaltningen har budgeterat för 
samma belopp 2022 med samma summa statsbidrag inräknad. I dagsläget 
finns inget beslut om statligt bidrag för 2023.  
 
I medborgarförslaget finns en uträkning gjord på 84 personer, så många är 
inskrivna i daglig verksamhet i Ljusdals kommun. De som tagit del av 
habiliteringsersättningen är under jan-mars 2022 färre. Det finns idag cirka 
85 personer som har ett beslut om daglig verksamhet i Ljusdals kommun och 
för jan-mars var det cirka 70 personer som fick ersättning utbetald.         
 
Om statsbidraget i den omfattning som är idag betalas ut fortsättningsvis kan 
habiliteringsersättningen höjas eller räknas om så att den betalas ut i fler 
timmar.     
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas 
såtillvida att omsorgsnämnden utreder möjligheten till höjd habiliterings-
ersättning. 
 
I sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren vill att habiliterings-
ersättningen ska höjas för att öka motivationen för det arbete som utförs. 
 
Alla som vistas på daglig verksamhet har rätt till habiliteringsersättning, 
antingen hel eller halv dag. Storleken på ersättningen beslutas av kommunen.  
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Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten om höjd 
ersättning.  


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 8 juni 2022, § 97 
Förslag till beslut 24 maj 2022 
Yttrande från omsorgsnämnden 3 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 153 
Medborgarförslag 1 oktober 2021 


Yrkanden 


Yvonne Oscarsson (V), Marie-Louise Hellström (LB), Sören Görgård (C), 
Pernilla Färlin (M), Maud Jonsson (L), Stina Michelson (S), Iréne Jonsson 
(S), Lena Svahn (-) och Solange Nordh (C): bifall till arbetsutskottets 
förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 162 Dnr 00007/2022  


Medborgarförslag om att Förpacknings- och 
tidningsinsamlingens anläggningar kompletteras med 
skylt med information om Åkerslunds 
återvinningscentral 


Kommunstyrelsens förslag 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande kompletteringar med skyltar på Förpacknings- 
och tidningsinsamlingens (FTI) anläggningar har inlämnats till kommun-
fullmäktige. 
 
Förslagsställaren skriver:  
 
"Jag föreslår att Ljusdals kommun kompletterar FTI-anläggningar inom 
kommunen med en skylt där det informeras om Åkerslunds återvinnings-
central, kanske med karta och bilder på vad som kan tänkas ska återvinnas på 
Åkerslund. Detta för att öka medvetenheten hos kommuninvånarna och 
motverka nedskräpning på anläggningarna”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 12 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till Ljusdal 
Energi. 
 
Ljusdal Energi skriver i sitt yttrande att återvinningsstationerna är FTI:s 
anläggningar och bolaget har ingen påverkan på vad som skyltas där. Det 
man kan notera är att Återvinningsstationerna är tydligt märka med vad man 
ska lägga i respektive behållare och det framgår att det endast ska läggas 
förpackningar i behållarna.  
 
Ljusdal Energi tror dock inte att skyltning om Återvinningscentralen på 
Åkerslund kommer att korrigera de som lämnar ”fel” material på FTI:s 
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anläggningar. Ljusdal Energi arbetar vidare med information till allmänheten 
om vikten av återvinning och återbruk.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att 
återvinningsstationerna är FTI:s anläggningar och Ljusdal Energi inte har 
någon påverkan på vad som skyltas där. 
 
Stationerna är tydligt märkta med vad man ska lägga i respektive behållare.  
 
Ljusdal Energi arbetar aktivt med information till allmänheten om vikten av 
återvinning och återbruk.  
 
Därmed föreslår ordföranden att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.   


Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 117 
Förslag till beslut 10 augusti 2022 
Yttrande från Ljusdal Energi 5 april 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 12 
Medborgarförslag 10 januari 2022 


Yrkanden 


Sören Görgård (C): bifall till medborgarförslaget. 
 
Lena Svahn (-): bifall till arbetsutskottets förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer Sören Görgårds yrkande mot Lena Svahns yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Lena Svahns yrkande.  
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§ 163 Dnr 00260/2022  


Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 
2022 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen per 25 augusti 2022 godkänns.           


Sammanfattning av ärendet 


Enligt besluts i kommunstyrelsen 29 maj 2008, § 148 ska redovisning av 
kontot kommunstyrelsen till förfogande göras varje gång medel har tilldelats 
ur kontot.    
 
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar här status på kommunstyrelsens 
konto till förfogande per 25 augusti 2022.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 30 augusti 2022 
Redovisning KS konto till förfogande 30 augusti 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att redovisningen 
godkänns och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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2022-09-08 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 164 Dnr 00156/2022  


Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2022 


Kommunstyrelsens förslag 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.       


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 
äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande första kvartalet 2022.   


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 30 augusti 2022 
Ej verkställda beslut 3 juni 2022 
Bilaga 3 juni 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 
Sida 
48(50) 


Datum 
2022-09-08 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 165 Dnr 00037/2022  


Protokoll för kommunstyrelsens kännedom - 
uppsiktsplikt 2022 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka 
beslut nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande 
information om bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få 
denna kunskap är att ta del av bolagens och nämndernas protokoll.  De 
protokoll som är aktuella är: 
 
• Samhällsservicenämnden 14 juni 2022 
• Samhällsservicenämnden 16 augusti 2022 
• Arbetsmarknads- och socialnämnden 21 juni 2022 
• Arbetsmarknads- och socialnämnden 23 augusti 2022 
• Omsorgsnämnden 25 maj 2022 
• Omsorgsnämnden 15 juni 2022 
• Utbildningsnämnden 16 juni 2022 
• Utbildningsnämnden 25 augusti 2022 
• Samordningsförbund Gävleborg styrelsemöte 3 juni 2022 
• AB Ljusdalshem styrelsemöte 25 maj 2022 
• Gemensam nämnd för FoU Välfärd, Hjälpmedel, RegNet 10 juni 2022 
• Ljusdal Energi styrelsemöte 20 juni 2022 
• AB Ljusdalshem styrelsemöte 29 juni 2022 
• Minnesanteckningar från Näringslivsforum 18 augusti 2022       


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 30 augusti 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
  







 


Kommunstyrelsen  


PROTOKOLL 
Sida 
49(50) 


Datum 
2022-09-08 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Beslutsexpediering 
Akt 
 
 
 







 


Kommunstyrelsen  
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Sida 
50(50) 


Datum 
2022-09-08 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 166 Dnr 00036/2022  


Delegationsbeslut 2022 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningar nummer 26-39. 
 
Samtliga delegationsbeslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens 
sammanträde.            


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens skrivelse 1 september 2022 
Förteckning delegationsbeslut 1 september 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till delgivningen 
noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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