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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 51 
 
Medborgardialog Östernäs 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
 
1. Förslag till inbjudan till medborgardialog ska revideras enligt följande: 
 

• Förvaltningen får i uppdrag att hitta ett annat ord för ”aktörer”. 
• Handelsområdet ställer krav på tillgänglighet som kommer att innebära 

investeringar för kommunen. 
• En idé om betongpark för skateboard finns inritat i detta förslag. 

 
2.  Dialog ska hållas 1 mars -15 april i alla kommundelar. 
 
3.  Ett allmänt möte kommer att hållas i Ljusdalssalen där resultatet av  
  medborgardialogen redovisas. 
 
4.  Förvaltningens förslag till tidplan och inbjudan till medborgardialog godkänns 

i övrigt. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2012 beslutade kommunstyrelsen 
att de synpunkter som framkom vid det sammanträdet skulle tas med i de 
handlingar som presenteras vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsen 
godkände förslaget till idéskiss inför den kommande medborgardialogen kring 
Östernäs. Textrutan över området för handel och kontor ska dock flyttas. 
 
Utvecklare Rolf Berg visar den nya idéskissen inför den kommande med-
borgardialogen kring Östernäs och presenterar förslag till ny tidplan utifrån 
diskussionerna vid förra sammanträdet. 
 
Förslag till ny tidplan 
 

• Start med dialogmöte vid Östernäs 1 mars, kvällstid 
• Dialog 1 mars-15 april 
• Eventuellt allmänt möte i Ljusdalssalen 
• Resultat presenteras för kommunstyrelsen 3 maj 
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 51 forts. 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C) och Maj-Britt Tönners (C): Dialog ska hållas 1 mars -15 april i 
alla kommundelar. Ett allmänt möte kommer att hållas i Ljusdalssalen där 
resultatet av medborgardialogen redovisas. 
 
Lars Molin (M): Förslag till inbjudan till medborgardialog ska revideras enligt 
följande: 
 

• Förvaltningen får i uppdrag att hitta ett annat ord för ”aktörer”. 
• Handelsområdet ställer krav på tillgänglighet som kommer att 

innebära investeringar för kommunen. 
• En idé om betongpark för skateboard finns inritat i detta förslag. 

 
Harald Noréus (FP) och Markus Evensson (S): Avslag på Helena Brinks yrkande 
om att medborgardialogerna också ska ske i kommundelarna.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande om 
att förvaltningen får i uppdrag att hitta ett annat ord för ”aktörer” i inbjudan. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande om 
att tillägga ”Handelsområdet ställer krav på tillgänglighet som kommer att 
innebära investeringar för kommunen” i inbjudan. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer befintlig skrivning ” Den betongpark för skateboard m m som 
diskuterats finns inritad i detta förslag” mot Lars Molins yrkande ” En idé om 
betongpark för skateboard finns inritat i detta förslag.” Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller Lars Molins yrkande. 
 
Ordföranden ställer Helena Brinks yrkande om att medborgardialog ska ske i alla 
kommundelar mot Harald Noréus och Markus Evenssons yrkande om avslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Helena Brinks yrkande. 
 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag om eventuellt möte i Ljusdalssalen mot 
Helena Brinks yrkande om att ”Ett allmänt möte kommer att hållas i Ljusdalssalen 
där resultatet av medborgardialogen redovisas.” Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller Helena Brinks yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 51 forts. 
 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag i 
övrigt och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Rolf Berg för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0576/11 
 
§ 52 
 
Medverkan av Ljusdals Kommun i utvecklingsprojekt gällande väg 83/84, 
sträckan Tönnebro-Fjällnäs, arbetsnamn ”Fjällvägen” 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun deltar i projekt ”Fjällvägen” under perioden 1 april 2012 

till den 31 december 2014. 
 
2. 30 000 kronor per år under projekttiden anslås ur kommunstyrelsens medel 

till förfogande. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdals kommun har tillsammans med Bollnäs och Härjedalens kommuner under 
ett antal år arbetat med syfte att hitta möjliga alternativ för att förbättra standarden 
på riksväg 83, sträckan Tönnebro-Ljusdal och väg 84, sträckan Ljusdal-Fjällnäs. 
 
Samarbetet initierades i samband med den översyn av hastighetsgränser som 
gjordes av Vägverket. Även näringslivet har deltagit i arbetet. 
 
Ett förslag till ett projekt under perioden 1 april 2012 till 31 december 2014 har 
tagits fram, där Bollnäs kommun föreslås vara projektägare. Region Gävleborg 
och Regionförbundet Jämtland finns med som finansiärer tillsammans med 
kommunerna Ljusdal, Bollnäs, Härjedalen och Söderhamn samt destinationerna 
Järvsö, Lofsdalen, Vemdalen och Funäsdalen. 
 
Projektet syftar till att initiera och driva ett antal arbetsgrupper med ansvar för 
strategiska delfrågor i anslutning till Fjällvägen; näringsliv, arbetspendling, 
lobbying, skyltning, åtgärder.  
 
För Ljusdals kommun finns ett intresse att ge goda förutsättningar för bland annat 
bilburen trafik till Järvsö, särskilt mot bakgrund av den nya E4 till Hudiksvall, 
samt pendling såväl inom kommunen som till annan kommun. 
 
Det förslag till projektbudget som upprättats omfattar totalt cirka 4,8 miljoner 
kronor. Inom projektet ska en projektledare anställas. Möjlighet ska finnas att 
inom projektet bekosta underlag som kan krävas för exempelvis prioriteringar av 
åtgärder, där Trafikverket inte är primärt ansvarig.  
 
För Ljusdals kommun förutsätter deltagande i projektet att 30 000 kronor årligen 
anslås som kontant medfinansiering för perioden 2012-2014, totalt 90 000 kronor, 
samt bidrag i form av arbetstid i storleksordningen 100 000 kronor för vardera 
året. 
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 Diarienummer 
   KS 0576/11 
 
§ 52 forts. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår den 13 december 2011 
 
1.  Ljusdals kommun deltar i projekt ”Fjällvägen” under perioden 1 april 2012 till  
 den 31 december 2014. 
 
2.  30 000 kronor per år under projekttiden anslås ur kommunstyrelsens medel till  
 förfogande. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2012, § 17 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2011, § 198 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 16 november 2011 
 
Yrkanden 
 
Kenneth Forssell (V), Lars Molin (M, Leif Persson (S), Maj-Britt Tönners (C), 
Stina Michelsson (S), Jonny Mill (SRD) och Harald Noréus (FP): Bifall till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Kenneth Forssells m fl yrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0381/10 
 
§ 53 
 
Tillståndsansökan gällande vindkraftsetablering i Tandsjö 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Då kommunen har ställt sig positiv till vindkraftsetableringar i området och 

området inte mött större motstånd under samrådet för det tematiska tillägget till 
översiktsplanen tillstyrks etableringen enligt 16 kap 4 § miljöbalken. 

 
Sammanfattning  
 
WPD har ansökt om att uppföra max 12 verk med en totalhöjd av 180 meter. 
Anläggningen planeras 9 kilometer väster om Tandsjöborg.  
 
WPD har nu lämnat in den sista delen av sin ansökan och kommunen måste nu 
bestämma om anläggningen tillstyrks eller inte i enlighet med 4 § 16 kap 
Miljöbalken: 
 
”Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där 
anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det”. 
 
Området ligger inom riksintresseområde för vindkraft, friluftsliv och skyddade 
vattendrag (Voxnan uppströms Vallhaga). Etableringen bedöms inte påverka 
riksintressenas syften negativt. 
 
De planerade verken ligger 9 kilometer från byn Fågelsjö och Fågelsjö 
Gammelgård som är nominerad till UNESCO:s världsarvslista. Vindkraftverk 
kommer att synas från udden söder om gammelgården men väntas bli skymd av 
vegetation och byggnader invid själva gammelgården.  
 
I byn Fågelsjö kommer vegetation att skymma de flesta verk. 
 
Området ligger till sin helhet inom det område som i arbetet med kommunens 
vindkraftsplan utpekas som lämpligt för vindkraft. Området fick ingen större 
kritik från kommunmedborgare under samrådet till översiktsplanen. Ljusdals  
kommun är därför i grunden positivt inställd till en vindkraftsetablering i detta 
område. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 17 januari 2012, § 10 att 
kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka etablering. Utskottet beslutade 
dessutom att ärendet ska kompletteras med yttrande från länsstyrelsens  
 
 
 Diarienummer 
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   KS 0381/10 
 
§ 53 forts. 
 
kulturenhet, om huruvida vindkraftparken kommer att synas från Fågelsjö 
Gammelgård eller inte, innan det kan tas upp i kommunstyrelsen. 
 
I yttrande från Länsstyrelsens kulturenhet framgår att Länsstyrelsen i sitt yttrande 
gällande översiktsplanen avrådde från denna etablering beroende på närheten till 
Fågelsjö Gammelgård. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 48 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 10 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse inklusive karta 3 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Maj-Britt Tönners (C), Kenneth Forssell (V), Karin Jansson 
(MP), Stina Michelsson (S), Leif Hansen (SRD): Etableringen tillstyrks. 
 
Harald Noréus (FP): Etableringen avstyrks. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
tillstyrker etableringen. 
 
Reservation 
 
Harald Noréus (FP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 
Anteckning till protokollet 
 
Leif Hansen (SRD) vill ha antecknat till protokollet att beslutet inte får bli 
prejudicerande för kommunen. Varje ny ansökan ska noga prövas var för sig. I 
prövningen ska beaktas vad befolkningen säger och hur landskapsbilden ser ut. 
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 Diarienummer 
   KS 0127/11 
 
§ 54 
 
Tillståndsansökan gällande vindkraftsetablering Högkölen 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Då kommunen har ställt sig positiv till vindkraftsetableringar i området och  
 området inte mött större motstånd under samrådet för det tematiska tillägget till  
 översiktsplanen tillstyrks etableringen enligt 16 kap 4 § miljöbalken. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samkraft har ansökt om att uppföra max 30 verk med en totalhöjd av 180 meter 
på Högkölen sydväst om Färila.  
 
Samkraft har nu lämnat in den sista delen av sin ansökan och kommunen måste nu 
bestämma om anläggningen tillstyrks eller inte i enlighet med 4 § 16 kap 
Miljöbalken: 
 
”Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där 
anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det”. 
 
Området ligger inom riksintresseområde för vindkraft och berör i övrigt inga 
andra riksintressen. Naturvårdsområdena Högkölsmyran och Östra Råtjärnsmyran 
ligger inom området. Inga vindkraftverk eller tillhörande verksamheter kommer 
att beröra dessa. 
 
Hälsingeleden löper några hundra meter söder om området. Verken kommer att 
ses från myrar och andra platser med gles vegetation.  
 
Området ligger till sin helhet inom det område som i arbetet med kommunens 
vindkraftsplan utpekas som lämpligt för vindkraft. Området fick ingen större 
kritik från kommunmedborgare under samrådet till översiktsplanen. Ljusdals 
kommun är därför i grunden positivt inställd till en vindkraftsetablering i detta 
område.  
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 17 januari 2012, § 11 att tillståndsansökan 
tillstyrks. 
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 Diarienummer 
   KS 0127/11 
 
§ 54 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 49 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 11 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse inklusive karta 3 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Kenneth Forssell (V), Helena Brink (C), Karin Jansson (MP), Maj-Britt Tönners 
(C) och Stina Michelsson (S): Tillståndsansökan tillstyrks. 
 
Harald Noréus (FP): Tillståndsansökan avstyrks. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
tillstyrker tillståndsansökan. 
 
Reservationer 
 
Harald Noréus (FP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
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 Diarienummer 
   KS 0629/11 
 
§ 55 
 
Förfrågan om underlag inför revidering av Länstransportplanens mindre 
objekt 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Ljusdals kommun föreslår Region Gävleborg att inom länstransportplanen  
 prioritera de objekt som framgår av förslag till yttrande från samhällsut- 
 vecklingsförvaltningen. 
 
2.  Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att i yttrandet till Region  
 Gävleborg tillägga en skrivning om det förändrade trafikflödet i Ljusdal. 
 
 
Sammanfattning  
 
Region Gävleborg har erbjudit länets kommuner att lämna underlag till stöd för 
kommande prioriteringar av mindre åtgärder inom kategorierna mindre 
trafiksäkerhet, gång- och cykelvägar samt busshållplatser/pendlarparkeringar. 
Förslagen skall vara Region Gävleborg tillhanda senast 27 januari 2012. Ljusdals 
kommun har meddelat att svar lämnas efter kommunstyrelsens sammanträde i 
februari. 
 
Förutsättningar 
 
Ljusdals kommun lämnade år 2009 en lista med prioriterade objekt som underlag i 
samband med framtagandet av nu gällande länstransportplan för åren 2010-2021. 
 
Av dessa objekt har GC-väg längs Rödmyravägen till Järvsöbackens norra sida 
påbörjats. Det högst prioriterade objektet, cirkulationsplats i Kläppa vid 
korsningen Norra Järnvägsgatan/Hotellgatan, ska enligt besked från Trafikverket 
byggas under 2012. För cirkulationsplatsen har ett förslag angående kommunal 
medfinansiering upprättats av Trafikverket. 
 
I nu gällande objektslista finns några GC-objekt inom Ljusdals kommun 
utpekade. Dessa är Gärdeåsvägen-Sjöbo, Rödmyravägen (som pågår), samt Måga-
Nore. GC-väg Gärdeåsvägen-Sjöbo är bland annat avsett att ingå som en del i en 
förbindelse till ridhuset i Sjöbo. En alternativ GC-väg till ridhuset har anordnats 
från området vid tennishallen. 
 
Sedan Länstransportplanen fastställdes av Region Gävleborg har ett antal förslag i 
olika form angående GC-vägar aktualiserats för högre prioritering inom Ljusdals 
kommun. Detta har gällt objekt i Los, Ramsjö, Kårböle och Färila-Korskrogen. 
Tidigare har även önskemål framförts om anordnande av GC-väg mellan Nybo 
och Kramsta. 
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 Diarienummer 
   KS 0629/11 
 
§ 55 forts. 
 
Den årliga potten i länet för GC-vägar ligger i storleksordningen 10 miljoner 
kronor. Objekten bedöms på länsnivå, ingen lokal fördelning sker. 
 
Kommunstyrelsen har möjlighet att göra en prioritering bland de objekt som finns 
inom vår kommun.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 18 januari 2012  
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och bilaga 30 december 2012 
Förfrågan från Region Gävleborg om underlag inför revidering av 
Länstransportplanens mindre objekt 19 december 2012 
 
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP): Objekten i skrivelsen till Region Gävleborg ska prioriteras i 
följande ordning: 
 
1. Busshållplatser. 
2. Gång- och cykelvägar 
3. Mindre trafiksäkerhetsåtgärder 
 
Kenneth Forssell (V): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att i 
yttrandet till Region Gävleborg tillägga en skrivning om det förändrade 
trafikflödet i Ljusdal. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande mot 
Karin Janssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande. 
 
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Region Gävleborg 
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 Diarienummer 
     
 
§ 56 
 
Information om kulturplanens framskridande 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingschef Stig Olson informerar om arbetet med kulturplanen. 
 
Syftet med kulturplanen är att den ska vara ett politiskt styrdokument avseende 
kommunens roll och ansvar inom kulturellt utvecklingsarbete, lokalt i Ljusdals 
kommun under mandatperioden. 
 
Kulturplanen ska utgå ifrån kommunens långsiktiga ”vision” samt identifierade 
”framgångsfaktorer”. 
 
Planen ska ligga till grund för upprättande av ”aktivitetsplaner” på enhetsnivå 
inom kommunens förvaltningar. 
 
Kulturens roll ur ett kommunalt perspektiv 
 
Kultur ska vara ett ”verktyg” för välbefinnande och folkhälsa, såväl för enskilda 
kommuninvånare som för kommunen som helhet. Det ska också vara ett 
”verktyg” för att skapa ökad tillväxt och höjd attraktionskraft. 
 
Arbetssätt/Förhållningssätt 
 
Samverkan mellan lokala aktörer är en ”nyckel” till ett lyckat lokalt kulturellt 
utvecklingsarbete. Kommunens roll i denna samverkan ska vara koordinerande 
och stödjande. 
 
Prioriteringar 
 
• Fokus ska ligga på verksamheter för barn och ungdomar (egen verksamhet 

inom kommunen) 
 
• Stöd till verksamheter och arrangemang som bidrar till ökad tillväxt och 

höjd attraktionskraft. 
 
• Stöd till verksamheter och arrangemang som når breda grupper av 

kommunens invånare. 
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§ 56 forts. 
 
 
Förväntat resultat 
 
• Skapa tydlighet i kommunens kulturella utvecklingsarbete. 
 
• Skapa acceptans hos medborgarna avseende hur kommunen använder 

skattemedel för kulturellt arbete. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0541/11 
 
§ 57 
 
Järvsö Kyrkokör ansöker om bidrag till körresa  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ansökan avslås. 
 

 
Sammanfattning  
 
Järvsö Kyrkokör planerar en körresa till Skottland för cirka 25 körmedlemmar 
under sommaren 2012, där kören ska genomföra två framträdanden. Syftet med 
resan är att presentera svensk folk- och kyrkomusik i Skottland samt att stimulera 
körens medlemmar genom att ge dem ett mål att jobba mot, utöver körens 
normala verksamhet. Resan är kostnadsberäknad till totalt 212 000 kronor, varav 
50 000 kronor söks i form av bidrag hos Ljusdals kommun.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att renodlade resebidrag 
av denna typ inte kan beviljas inom ramen för Musik- och Kulturenhetens 
budgeterade medel för verksamhetsbidrag för kulturföreningar. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 17 januari 2012, § 18 att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Vid eventuellt bifall tas pengarna från 
kommunstyrelsen konto till förfogande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 18 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 21 december 2011 
Ansökan om bidrag från 24 oktober 2011 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD), Lars Molin (M), Harald Noréus (FP), Helena Brink (C), 
Markus Evensson (S) och Kristina Michelsson (S): Ansökan avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Leif Hansens m fl yrkande om avslag under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutat avslå ansökan. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Järvsö Kyrkokör 
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 Diarienummer 
   KS 0256/11 
 
§ 58 
 
Medborgarförslag  angående Gång- och Cykelväg Viken - Kyrkbyn i 
Ramsjö 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Medborgarförslaget om gång- och cykelväg Viken-Kyrkbyn i Ramsjö 

bifalls. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunen åter till Trafikverket aktualiserar frågan om gång- och cykelväg i 
Ramsjö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2011, § 144 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har skickat medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles och att önskemålet 
vidareförmedlas till Trafikverket som är väghållare och därmed ansvarig för all 
trafik längs riksväg 83. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår den 29 december 2012 
 
Önskemålet om en gång- och cykelväg efter riksväg 83 i Ramsjö vidareförmedlas 
till Trafikverket som är ansvarig väghållare för den aktuella trafiksträckan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2012, § 3 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 29 december 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 juni 2011 
Medborgarförslag 26 april 2011 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD) och Karin Jansson (MP): Bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0007/12 
 
§ 59 
 
Ombyggnad för ökad säkerhet i Förvaltningshuset 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
1.  Ärendet ska återremitteras för att bl a utreda andra alternativ, om 

arbetsförhållandena är undersökta och om mer personal behövs. När ärendet 
kommer åter till kommunstyrelsen ska skriftliga handlingsplaner och 
skriftliga rutiner enligt Arbetsmiljöverkets krav medfölja ärendet. 

 
 
Sammanfattning  
 
En hot- och riskanalys är utförd i Förvaltningshuset och utifrån den en 
åtgärdsplan för att öka säkerheten i huset. 
 
Bakgrunden är de krav som ställs på arbetsgivaren dels i Arbetarskyddsstyrelsens 
kungörelse mot hot och våld och dels i Arbetsmiljölagen och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
I den del där åtgärder krävs i fastigheten nämns bland annat: 
 
 Besökare till alla förvaltningar bör ges ett tidigt och bra bemötande med en 

hög servicegrad. 
 Besökare bör ges bättre mottagande och hjälp att träffa rätt personal. 
 Skyltning och monitor kan användas för tydligare information. 
 Påtagliga risker för hot, våld och skadegörelse kan drabba några av 

verksamheterna med myndighetsutövning samt överförda hotbilder mot 
andra.   

 Ingen personal får utsättas för risken att drabbas av våld eller hot. 
 Besökare till individ- och familjeomsorgen behöver bättre tillgänglighet till 

toalett anpassad för rörelsehindrade (RVC) och skötbord för mindre barn. 
 Låsta dörrar ska enkelt kunna öppnas av personal med tags/blipp. 
 Attentatsskyddet på entréplanets fönster kan förbättras. 
 Inspektionsrapport från Arbetsmiljöverket gällande miljökontoret. 
 
Med detta som bakgrund har ett förslag tagits fram för att åtgärda dessa brister. 
Kostnaden är beräknad till 950 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 20 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse inklusive planritningar 23 maj 2011 
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 14 oktober 2011 
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 Diarienummer 
   KS 0007/12 
 
§ 59 forts. 
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP), Maj-Britt Tönners (C), Kenneth Forssell (V) och Leif 
Hansen (SRD): Ärendet ska återremitteras för att bl a utreda andra alternativ, om 
arbetsförhållandena är undersökta och om mer personal behövs. När ärendet 
kommer åter till kommunstyrelsen ska skriftliga handlingsplaner och skriftliga 
rutiner enligt Arbetsmiljöverkets krav medfölja ärendet.  
 
Karin Jansson (MP): Om beslut i ärendet tas i dag ska ärendet skickas till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons m fl 
återremissyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera 
ärendet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0575/11 
 
§ 60 
 
Processutbildning för sektorsövergripande barn- och ungdomspolitik år 
2012-2013 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen deltar i en fortsättning av processutbildning för 

sektorsövergripande barn- och ungdomspolitik. 
 
 
Sammanfattning  
 
Under år 2011 har kommunen deltagit i en regional processutbildning med fokus 
på att skapa ett forum för att diskutera metoder och tillvägagångssätt för en 
sektorsövergripande och kunskapsbaserad barn- och ungdomspolitik såväl lokalt 
som regionalt. Inför år 2012-2013 har regionens kommuner formulerat sina behov 
av en fortsättning. Erbjudandet gäller medverkan i processutbildningen för åren 
2012-2013, som nu respektive kommun i Gävleborg ska ta ställning till. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunen deltar i en fortsättning 
av processutbildning för sektorsövergripande barn- och ungdomspolitik förutsatt 
att det finns en bred förankring och ett engagemang i kommunen. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 22 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 januari 2012 
Erbjudande från Region Gävleborg till Gävleborgs kommuner gällande 
Processutbildning för sektorsövergripande barn- och ungdomspolitik år 2012-
2013 
 
 
Yrkanden 
 
Annelie Wallberg (S), Markus Evensson (S) och Leif Hansen (SRD): Bifall till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för svar till regionen 
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 Diarienummer 
   KS 0482/11 
 
§ 61 
 
Försäljning av del av Järvsö Kyrkby 23:2  till Järvsö Syd AB 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
 
1. Exploateringsavtal enligt kommunstyrelsens beslut 2011-10-06, § 260 tecknas 
 med det av Järvsö Syd AB ägda bolaget 556684-8825 Järvsö Lägenhetshotell AB,  
 Box 17, 820 40 Järvsö i övrigt utan ändringar   
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade 6 oktober 2011, § 260 att teckna exploateringsavtal 
med Järvsö Syd AB beträffande område av Järvsö Kyrkby 23:2 för byggande av 
lägenhetshotell, restaurang och skiduthyrning. 
 
Järvsö Syd AB vill driva projektet i ett separat bolag. Man köper bolaget 
Rovdjurscentret De 5stora i Järvsö AB och namnändrar detta till Järvsö 
Lägenhetshotell AB. 
 
Järvsö Syd AB vill att exploateringsavtalet ska tecknas med 556684-8825 Järvsö 
Lägenhetshotell AB, Box 17, 820 40 Järvsö i övrigt utan ändringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 24 januari 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2011, § 260 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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§ 62 
 
Delegeringsbeslut nr 1-15 år 2012 samt 116-309 år 2011  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Delgivningen noteras till protokollet. 
 
2.  Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på hur delegerade beslut kan  
 hanteras så att kommunstyrelsen blir bättre informerad om större, mera  
 omfattande delegationsbeslut. 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 1-15 år 2012 och nr 
116-309 år 2011.  
 
Samtliga delegationsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Maj-Britt Tönners (C) och Helena Brink (C): Kommunchefen får  
i uppdrag att ta fram förslag på hur delegerade beslut kan hanteras så att 
kommunstyrelsen blir bättre informerad om större, mera omfattande 
delegationsbeslut. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Delegationspärm 
Kommunchefen för verkställande 
Uppdragslistan 
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 Diarienummer 
   KS 0586/11 
 
§ 63 
 
Anmälan om fattat delegationsbeslut, brådskande ärende: Remiss; 
Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens ordförande har fattat ett delegationsbeslut i ett brådskande 
ärende enligt kommunstyrelsens delegationsordning B12 (Ärende som är så 
brådskande att kommunstyrelsens sammanträde inte kan avvaktas.) 
 
Det gäller ett remissvar till Socialdepartementet på delbetänkandet På jakt efter 
den goda affären. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Delegationspärm 
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§ 64 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 
- AB Ljusdalshem 27 december 2011  
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§ 65 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Kommunens yttrande sänt till länsstyrelsen Gävleborg gällande 

remissversionen av ”Värna Vårda Visa” ett regionalt program för skötsel 
och förvaltning av skyddade områden i Gävleborgs län. KS 0535/11 

 
2. Minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen för implementering av 

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i 
Ljusdals kommun. KS 0611/11 

 
3. Avtal om aktieöverlåtelse avseende aktier i X-Trafik AB. KS 0591/11 
 
4. Rapport från verksamheten 2010/2011 – Ung Företagsamhet i Gävleborg. 

KS 0587/11 
 

5. Skrivelse från Svensk Handel Ljusdal och Företagarna Ljusdal om 
utveckling på Östernäsområdet. KS 0464/10 

 
6. Region Gävleborgs sammanträdesprotokoll 18 november 2011, § 45 – 

Förslaget till Näringslivsprogram antas. KS 327/11 
 

 
 

Beslutsexpediering 
Akterna 
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§ 66 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsen kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken för uppförande och drift av 7 

vindkraftverk vid vindkraftparken Långåsen i Ånge kommun. KS 0604/11 
 
2. Kommunens yttrande till Mark- och miljödomstolen i Östersund gällande 

mål M 2978-11 Vattenledning till kläckeriet vid Kvarndammen i Tallåsen i 
Ljusdals kommun.        KS 0031/09 

 
3. Redovisning av bidrag 2010/2011 till Kulturrådet gällande Skapande skola. 

KS 0229/10  
 

4. Minnesanteckningar från tillsynsbesök vid Räddningstjänsten Ljusdals 
kommun den 23 november 2011, enligt 5 kap. 1 § Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor. KS 0618/11 

 
5. Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen gällande ansökan om 

cykeltävling den 4-5 augusti 2012 i Järvsö. KS 0585/11 
 

6. Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 15 december 2011, § 246 gällande 
medlemskap i det nationella nätverket Krogar mot Knark. KS 0599/11 

 
7. Inbjudan till samråd; Förstudie för lokalisering av järnvägsterminal för 

skogsråvaror, Ljusdals kommun. KS 0245/09 
 

8. Beslut gällande ansökan om statlig medfinanisering för ny gångpassage över 
Ringvägen intill Friskolan Tallbacken samt för att bredda trottoar för gång- 
och cykelbana i anslutning till gångpassage. Medfinansiering medges. KS 
0448/11 

 
9. Beslut gällande ansökan om statlig medfinanisering för ”Cykelkarta 

Ljusdal”. Medfinansiering medges ej. KS 0448/11 
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§ 66 forts. 
 
 
10. Beslut gällande ansökan om statlig medfinanisering för ”gång- och 

cykelförbindelse mellan Ljusdal och Järvsö etapp 1”. Medfinansiering 
medges ej. KS 0448/11 

 
11. Påpekande från Arvidsjaurs kommun om brister i Transportstyrelsens 

utredning om ökad kapacitet i järnvägssystemet. KS 0003/12 
 

12. Förstudie gällande väg 682 delen Sidskogen – Nybo, objektnummer 
83158220.            KS 0389/11 

 
 
Beslutsexpediering 
Akterna 
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 Diarienummer 
   KS 0169/11 
 
§ 67 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Kommunstyrelsens delegeringsordning revideras enligt följande: 
 
Ärendetyp Delegat i 

dag 
Ändras till 

Överenskommelse om lön 
med medarbetare i de fall 
det inte finns utfärdade 
riktlinjer av kommunen 

KC/FC KC/FC efter samråd med 
personalenheten 

Överenskommelse om 
arvoden till uppdragstagare 

KC/FC KC/FC efter samråd med 
personalenheten 

Uppsägning och 
avskedande 

KC/FC KC/FC efter samråd med 
personalenheten 

Förflyttning och 
omplacering 

KC/FC KC/FC efter samråd med 
personalenheten 

Avstängning m m KC/FC KC/FC efter samråd med 
personalenheten 

Frågor rörande innehav 
av bisyssla 

KC/FC KC/FC efter samråd med 
personalenheten 

Meddelande av 
disciplinpåföljd 

KC/FC KC/FC efter samråd med 
personalenheten 

Beslut om särskild 
ålderspension 

KC/FC KC/FC efter samråd med 
personalenheten 

Besluta om förflyttning, 
omplacering samt vikariats-
beordra arbetstagare till 
annan anställning vid annan 
myndighet 

KC/FC KC/FC efter samråd med 
personalenheten 

Tillstånd att använda 
kommunens vapen 

KC/FC KC/FC/IC 

Anslag till allmänkulturell 
verksamhet 

FC KSSU 

Konstnärlig utsmyckning 
enligt 1%-regeln upp till 2 
pbb 

FC KSSU 

Besluta om gatubelysning 
längs väg med kommunal 
väghållning 

Handläggare KSSU 

Beslut att överklaga dom 
eller domslut 

KC/FC Respektive utskott 
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Diarienummer 

   KS 0169/11 
 
§ 67 forts. 
 
 
Ärendetyp Delegat i 

dag 
Ändras till 

Skadestånds- och 
ersättningsärenden upp till 
1 ppb 

 KC 

Skadestånds- och 
ersättningsärenden över 1 
pbb upp till 3 pbb 

KC KSAU 

Rätten att ingå 
förlikningsavtal upp till 1 
pbb 

KC  

Rätten att ingå 
förlikningsavtal över 1 pbb 
upp till 3 pbb 

KC KSAU 

Köp/försäljning/avyttring av 
lös egendom upp till 1pbb 

KC  

Köp/försäljning/avyttring av 
lös egendom 1-5 pbb 

KC/FC KSAU 

Beslut om medverkan i 
projekt med extern 
finansiär 
 
a) med en projektinsats 
upp till 1 pbb 
 
b) med en projektinsats över 
1 och upp till 3 pbb eller upp 
till 1 heltidstjänst 

 
 
 
 
KC/FC 
 
 
Respektive utskott 

 
 
 
 
KC/FC 
 
 
Respektive utskott 

Antagande av anbud inom 
befintlig budget 0-500 tkr 

KC/FC KC 

Ansökan om externa bidrag 
och ansökningar till EU-
strukturfonder 

FC Respektive utskott 

 
 
2.  Förvaltningens förslag till delegeringsordning godkännes i övrigt. 
 
3.  Förändringarna följs upp sex månader efter att de trätt i kraft och ska redovisas  
 till kommunstyrelsen. 
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§ 67 forts. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade 12 januari 2012, § 28 att ta tillbaka delegationen från 
kommunchefen när det gäller: 
 
- Överenskommelser om lön och anställningsvillkor med förvaltningschef 
- Tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning av förvaltningschef 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2012, § 43 presenterade M, C, FP, 
KD, MP och SRD ett nytt förslag till delegeringsordning. Kommunstyrelsen 
beslutade att notera informationen till protokollet och att beslut skulle tas vid 
dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 43 
Förslag till delegeringsordning från SRD, KD, MP, M, C och FP 
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2012, § 28 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 3 januari 2012  
Kommunledningskontorets skrivelse 29 november 2011 
Kommunledningskontorets förslag till delegeringsordning med verkställighet struken 
Förvaltningschefernas vidaredelegering 
Allmänna utskottets protokoll 1 november 2011, § 137 
Konsekvensanalys 14 oktober 2011 
Gemensamt förslag från Nydanarna och SRD 4 oktober 2011 
Remissvar från partierna 
Skrivelse från Nydanarna och SRD 14 mars 2011 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Författningssamling och intranät efter revidering 
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 Diarienummer 
   KS 0077/12 
 
§ 68 
 
Anställning av tf utbildningschef och rekrytering av utbildningschef 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Tor Jonsson anställs som tf utbildningschef fram till dess att en ny  
 förvaltningschef rekryterats.  
 
2.  Lön utgår med 54 000 kronor per månad. 
 
3.  Extern kompetens anlitas för processen med att rekrytera utbildningschef. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Stefan Meuller har slutat sin anställning som utbildningschef. En ny utbildnings-
chef ska anställas och en t f skolchef ska anställas fram till dess att en ny 
förvaltningschef rekryterats. 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors föreslår att kommunstyrelsen anställer Tor 
Jonsson som tf skolchef fram till dess att en ny förvaltningschef rekryterats. 
Vidare föreslås att kommunstyrelsen beslutar att anlita extern kompetens för 
processen med att rekrytera utbildningschef. 
 
Facklig förhandling gällande t f skolchef hölls 9 februari 2012. Lärarnas 
Riksförbund reserverade sig mot arbetsgivarens förslag medan Kommunal, 
Lärarförbundet, Jusek, Ledarna och SSR inte hade något att erinra mot förslaget. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S), Kenneth Forssell (V) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall 
till kommunchefens förslag. 
 
Karin Jansson (MP): Avslag på kommunchefens förslag att anlita extern 
kompetens för processen med att rekrytera utbildningschef. 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunchefens förslag att anlita extern kompetens 
för processen med att rekrytera utbildningschef. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anställa Tor Jonsson 
som utbildningschef och att lön ska utgå med 54 000 kronor per månad. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 68 forts. 
 
Ordföranden ställer Markus Evenssons m fl yrkande om bifall till att anlita 
extern kompetens mot Karin Janssons yrkande om avslag. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller Markus Evenssons m fl yrkande. 
 
När kommunstyrelsens ordförande avslutat ärendet yrkar Lars Molin (M) att 
kommunstyrelsen ska uppdra åt tf utbildningschef att i samarbete med 
utbildningsnämnden utveckla verksamheten mot en hög grad av självförvaltande 
enheter. De pedagogiska, organisatoriska, sociala och ekonomiska aspekterna 
ska inkluderas i arbetet. Även förvaltningsorganisationen ska belysas och vid 
behov omprövas i enlighet med utbildningsnämndens beslut 14 december 2011, 
§ 122. 
 
Processen för tillsättande av ny utbildningschef ska synkroniseras med detta 
arbete. 
 
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att han inte har för avsikt att ställa detta 
yrkande under proposition. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
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