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 Diarienummer 
   KS 0034/16 
 
§ 147 
 
Delårsbokslut samhällsutvecklingsförvaltningen per augusti 2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Delårsbokslut per augusti 2016 samt helårsprognos för 2016 godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Drift: 
Delårsbokslut 
Delårsbokslutet för samhällsutvecklingsförvaltningen visar på ett överskott på 8 966 000 
kronor varav 990 000 kronor är överskott för kapitalkostnader för investeringar som ännu inte 
är klara. 
 
De största avvikelserna finns på enheterna Plan och bygg, Fastigheter, Gator och vägar, 
Musik och kultur samt Fritid. 
 
Plan och bygg har haft vakanta tjänster under delar av året, vilket ger ett överskott. Enheten 
har även tillskjutna medel i budgeten för utredning om GC-väg mellan Ljusdal och Järvsö, 
vilket ännu inte genomförts. 
 
Fastighetsenheten har haft lägre driftkostnader främst avseende uppvärmning. De externa 
intäkterna har varit högre än beräknat vilket gett ett överskott. Kapitalkostnaderna har under 
perioden varit lägre än budgeterat på grund av att vissa investeringsobjekt ännu inte är 
färdigställda. 
 
Enheten för gator och vägar visar ett överskott för vinterväghållning på grund av snöfattig 
vinter. Kapitalkostnaderna för gatubelysning har under perioden varit lägre än beräknat på 
grund av att samtliga investeringsmedel inte kommer att upparbetas. 
 
Musik- och kulturenheten har överskott på löner på grund av att enhetschefen varit 
tillförordnad förvaltningschef under del av året samt att deltidstjänsten som kulturchef 
fortfarande är vakant. 
 
För fritidsenheten har lönekostnaderna samt kapitalkostnaderna blivit lägre än budgeterat. De 
anslagna föreningsbidragen har blivit lägre än budgeterat på grund av bidrag som ej sökts. 
 
Helårsprognos 
Prognosen för samhällsutvecklingsförvaltningen visar på ett överskott på 4 550 000 kronor.  
 
Forts s 5 
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 Diarienummer 
   KS 0034/16 
 
§ 147 forts 
 
Delårsbokslut samhällsutvecklingsförvaltningen per augusti 2016 
 
Skillnaden mellan resultatet i delårsbokslutet samt helårsprognosen består till stor del av att 
stora kostnader för uppvärmning samt vinterväghållning kommer under senare delen av året. 
 
De enheter som i delårsbokslutet uppvisar de största avvikelserna mot budget är även de som 
beräknas få den största prognosavvikelsen för 2016 förutom fastighetsenheten som beräknas 
få högre kostnader under senare delen av året. 
 
Investeringar: 
Helårsprognos 
Prognosen för samhällsutvecklingsförvaltningen visar på ett överskott på 12 229 000 kronor.  
 
De största avvikelserna mot budget är investering i gatubelysning där samtliga medel inte 
kommer att upparbetas samt för iordningsställande av det nya industriområdet i Kläppa där 
fördelaktiga upphandlingar samt delfinansiering av Trafikverket kommer att resultera i ett 
överskott. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 14 september 2016 
Delårsbokslut per augusti 2016 drift och investeringar 
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 Diarienummer 
     
 
§ 148 
 
Begäran från Järvsö Syd om att få förvärva fastigheten Öje 5:24 samt del 
av Järvsö Kyrkby 23:2 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar   
 
1. Järvsö Syd AB begäran om förvärv av Öje 5:24 och del av Järvsö Kyrkby 23:2 avslås. 

 
 
Sammanfattning  
 
Järvsö Syd AB har begärt att få förvärva fastigheten Öje 5:24 (egentligen del av Öje 5:24) 
samt del av Järvsö Kyrkby 23:2. Den aktuella marken ingår i en fastställd detaljplan för 
bostäder där Järvsö Syd AB äger cirka hälften av marken och kommunen den andra halvan. 
 
Det råder brist på villatomter i Järvsö. Därför ser förvaltningen att kommunen borde behålla 
sin del av planområdet för att kunna frigöra två tomter för permanent bebyggelse. VA finns 
draget i området och det som ska iordningställas för att kommunen ska kunna nyttja sin 
del är cirka 25-30 meter väg in från Vallmovägen. 
 
Järvsö Syd AB kan vid senare tillfälle fortsätta utbyggnaden av vägen för att nå sin del av om- 
rådet.   
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 9 september 2016 
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0311/16 
 
§ 149 
 
Begäran om förvärv av del av Öje 5:24 och Öje 5:15 för byggande av 
bostad 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Kommunen avser att försälja ett område av Öje 5:24 och om möjligt Öje 5:15 till köparen 

om enighet uppnås i frågor enligt punkt 2. 
 
2. Slutlig utformning av bostadstomt samt storlek på köpeskilling tas upp till beslut så snart 

lagfartsfrågan för Öje 5:15 och belägenheten för infart till Öje 5:10 och den nya tomten är 
utredd.     
 

 
Sammanfattning  
 
Begäran har inkommit till kommunen om att få förvärva del av fastigheten Öje 5:24 samt  
fastigheten Öje 5:15 för att bilda tomt för permanentbostad. 
 
En stor del av den önskade delen av Öje 5:24 utgör grönområde i fastställd detaljplan och kan 
således inte försäljas för bostadsändamål. 
 
Ett område om cirka 2 250 kvadratmeter är planerat som bostadsmark. Detta inkluderar 
fastigheten Öje 5:15 som är en gammal vattenkälla som nyttjades i området innan man drog 
fram kommunala vattenledningar. Källan är lagfaren på Vallmokällans vattenlednings-
förening som i praktiken inte existerar längre. Lagfartsfrågan måste lösas före överlåtelse. 
Bostadsbyggnaden bör placeras i den blivande tomtens norra del, ej i omedelbar närhet av 
källan. 
 
Fastigheten Öje 5:10  som är belägen väster om den blivande tomten har en infart från 
Vallmovägen som inte överensstämmer med detaljplanen. Den ligger delvis på det som avses  
vara bostadsmark för den tomt som köpet avser. Det behövs en närmare titt på hur man löser 
den frågan innan överlåtelsen.    
 
Köpeskillingen bör också fastställas efter att ovannämnda frågetecken är uträtade. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 9 september 2016 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0390/16 
 
§ 150 
 
Förslag om iordningsställande av fyra stycken villatomter på fastigheten 
Öje 9:82 på Bergvägen i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att låta utföra väg, vändplan och VA för 

fyra stycken villatomter på fastigheten Öje 9:82 i Järvsö. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunen äger fastigheten Öje 9:82 vid Bergvägen i Järvsö. Där finns fyra villatomter 
utlagda i fastställd detaljplan.  Området behöver iordningställas med gata, vändplan och en 
kompletterande VA-ledning. 
 
Sweco AB har projekterat åtgärden och gjort en kostnadskalkyl som slutar på cirka 1,4 
miljoner kronor. Projekteringen har kostat 45 000 kronor. Fördelat på fyra tomter behöver 
köpeskillingen ligga på minst 362 000 kronor i snitt per tomt. Kommunen kommer även att 
behöva förskottera VA-anslutningsavgifter på sammanlagt cirka 425 000 kronor exklusive 
moms till dess att tomterna säljs.  
 
Den totala summan av ovannämnda uppgår till 1 825 000 kronor. 
 
Under 2015 såldes två tomter på Anders-Persvägen för 330 000 kronor respektive 430 000 
kronor vilket indikerar att det kan vara rimligt att få ut köpeskillingar som täcker kostnaderna 
för iordningställandet. Suget efter villatomter i Järvsö bedöms som stort och prisläget för både 
villor och bostadsrätter är högt. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 9 september 2016 
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0533/15 
 
§ 151 
 
Försäljning av del av Kläppa 27:1 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen säljer ett område om cirka 1200 kvadratmeter till ägaren av Kläppa 7:13 för 

en köpeskilling om 25 kronor per kvadratmeter. 
 

2. Fastighetsbildningskostnaden betalas av köparen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ägaren till Kläppa 7:13, anmälde den 9 december 2015 intresse att få köpa mark från 
angränsande kommunala fastighet Kläppa 27:1. Berörd skogsmark är inte detaljplanelagd och 
ligger inte så till att nån annan markanvändning än skogsmark kan förväntas inom överskådlig 
tid. Det aktuella området har få träd och viss lövsly. Utifrån ovanstående bedöms att området 
om cirka 1200 kvadratmeter bör gå att sälja som tillskottsmark för helårsboende. Pris för ej 
detaljplanerad mark i närheten av Ljusdals tätort bedöms till 25 kronor per kvadratmeter samt 
att köparen har att betala tillkommande kostnader, främst lantmäteriavgifter.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 6 september 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0385/16 
 
§ 152 
 
Försäljning av del av Kläppa 27:1 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen säljer ett område om cirka 760 kvadratmeter till ägaren av Kläppa 7: 16 för 

en köpeskilling om 25 kronor per kvadratmeter. 
 
2. Fastighetsbildningskostnaden betalas av köparen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ägaren till Kläppa 7:16, anmälde den 11 april 2016 intresse att få köpa mark från 
angränsande kommunala fastighet Kläppa 27:1. Berörd skogsmark är inte detaljplanelagd och 
ligger inte så till att någon annan markanvändning än skogsmark kan förväntas inom 
överskådlig tid. Det aktuella området har få träd och viss lövsly. Utifrån ovanstående bedöms 
att området om cirka 760 kvadratmeter bör gå att sälja som tillskottsmark för helårsboende. 
Pris för ej detaljplanerad mark i närheten av Ljusdals tätort bedöms till 25 kronor per 
kvadratmeter samt att köparen har att betala tillkommande kostnader främst 
lantmäteriavgifter. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 6 september 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0356/15 
 
§ 153 
 
Förfrågan från Järvsö storskifteslag om kommunen vill förvärva mark på 
Kramsta hällar i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunen köper eller byter inte till sig marken från Järvsö sockens 

storskifteslag vid Kramsta Hällar. 
 

 
Sammanfattning  
 
Järvsö socken stora skifteslag har erbjudit Ljusdals kommun att förvärva eller byta till sig 
mark på Kramsta hällar, Kramsta S:4.  Området om cirka 10 hektar ligger ganska centralt och 
är avverkat under vintern 2014-2015. Styrelsen har från årsmötet 2015 fått i uppgift att 
försöka få till en markförsäljning med mål att få fler fastboende. Ljusdals kommun har idag 
detaljplanelagd mark, Freskapelles, vid Bergvägen, som ska exploateras i kommunal regi och 
som ligger mer centralt.  Projektering för väg samt VA ska ske inom den närmaste tiden. 
Kramsta hällar kräver detaljplaneläggning innan det går att börja bygga. Tanken med 
fastboende är inte möjlig att genomföra utan det är de som äger fastigheterna som avgör hur 
de används. Utifrån ovanstående bedöms inte ett köp eller byte vara aktuellt.  
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 14 juni 2016, § 120 att kommunen inte köper eller byter 
till sig marken från Järvsö sockens storskifteslag vid Kramsta Hällar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2016, § 189 att återremittera ärendet till 
samhällsutvecklingsutskottet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 juni 2016, § 120 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 juni 2016 
Skrivelse från Järvsö Storskifteslag 26 augusti 2015 
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C): den skogliga tjänstemannen får i uppdrag att förhandla med 
storskifteslaget om ett köp eller byte av marken vid Kramsta Hällar och komma tillbaka till 
utskottet med ett förhandlat förslag. 
 
 
Forts s 12
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 Diarienummer 
   KS 0356/15 
 
§ 153 forts  
 
Förfrågan från Järvsö storskifteslag om kommunen vill förvärva mark på 
Kramsta hällar i Järvsö 
 
 
 
Jonny Mill (LB): avslag till att kommunen ska köpa eller byta mark vid Kramsta Hällar. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller hans eget yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Jonny Mills yrkande och nej-röst för bifall till Sören Görgårds yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med två ja-röster inklusive ordförandens utslagsröst mot två nej-röster bifaller 
samhällsutvecklingsutskottet Jonny Mills yrkande. 
 
 
Omröstningsprotokoll § 153 
 Ja Nej Avstår 
Jonny Mill (LB) X   
Christer Sjöström (M) X   
Ulf Nyman (C)   X  
Sören Görgård (C)   X  
Summa: 2 2  
Totalt: 4 
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 Diarienummer 
   KS 0254/16 
 
§ 154 
 
Beslut om samråd gällande detaljplan för fastigheterna Öje 6:57, Järvsö 
Kyrkby 23:2 med flera "Skidnedfart och lift" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Detaljplan för Öje 6:57, Järvsö-Kyrkby 23:2 med flera ”skidnedfart och lift” skickas ut på 

samråd.  
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 14 juni 2016, § 119 att ge samhällsutvecklings-
förvaltningen i uppdrag att planlägga ett område för skidnedfart och lift enligt Destination 
Järvsös AB:s ansökan. Skidnedfarten överensstämmer med fördjupad översiktsplan för Järvsö 
från år 2014.  
 
Förvaltningen har nu upprättat ett planförslag som kan skickas ut på samråd. I planen föreslås 
en markanvändning för skidnedfart som medger lift och liftstation från nuvarande liftstationer 
vid södra Öjeberget ned till Doktorsdammen invid Turistvägen. Området kring Doktors-
dammen och ett mindre skogsparti blir allmän park. Mark utmed och norr om Vallmovägen 
blir allmän natur. Öster om Hemvärnsgården föreslås en ny samfälld väg. Marken mellan 
Hemvärnsgården och den nya vägen blir ett område för centrumändamål.  
 
Plan och bygg bedömer att planen ska handläggas med ett utökat förfarande eftersom planen 
bedöms vara av stor betydelse för allmänheten. Till skillnad mot ett standardförfarande ska 
planen kungöras i ortstidningen vid samråd samt att beslutet om att anta planen fattas av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samrådshandlingar 12 september 2016 
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt    
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 Diarienummer 
   KS 0302/16 
 
§ 155 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för tillbyggnad av bostad med kök, hall och 

hygienrum avslås med följande motivering: 
 

Genom denna tillbyggnad tillskapas en helt ny lägenhet som inte kan ses som ett 
komplement till befintlig bostad. En ny lägenhet måste uppfylla byggreglernas krav på 
grundläggande bostadsfunktioner och åtgärder för att uppfylla dessa krav kan inte stödjas 
med bostadsanpassningsbidrag.  Enligt 6 §, lagen om bostadsanpassningsbidrag, lämnas 
bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som 
ska anpassas.   

 
 
Sammanfattning  
 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. Ansökan avser 
utbyggnad av befintlig bostad med badrum/WC, kök samt entré. 
 
Eftersom det handlar om en utbyggnad av befintlig bostad är förvaltningen tveksam till om 
bidrag kan beviljas eller inte. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 14 juni 2016, § 116 att återremittera ärendet till 
förvaltningen för att bland annat inventera vilka bostäder som finns att tillgå. 
 
 
Beslutsexpediering  
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm  
Akt  
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15 

 Diarienummer 
   KS 0391/16 
 
§ 156 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas för ombyggnad av WC och hall för att iordningsställa 

en duschplats i entréplanet. 
 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. Ansökan avser 
ombyggnad av WC och hall för att iordningställa en duschplats i entréplanet. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag beviljas för 
ombyggnad av WC och hall för att iordningsställa en duschplats i entréplanet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0392/16 
 
§ 157 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas för ombyggnad av entré med ramp samt tak över 

rampen. 
 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. Ansökan avser 
ombyggnad av entré med ramp samt tak över rampen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag beviljas för 
ombyggnad av entré med ramp samt tak över rampen. 
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm  
Akt  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-09-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0393/16 
 
§ 158 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas för ombyggnad av hall för att iordningsställa en 

anpassad duschplats/WC i entréplanet. 
 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. Ansökan avser 
ombyggnad av hall för att iordningsställa en anpassad duschplats i entréplanet. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag beviljas för 
ombyggnad av hall för att iordningsställa en anpassad duschplats/WC i entréplanet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm  
Akt  
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 Diarienummer 
     
 
§ 159 
 
Information om dammarna och om höga flöden  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Räddningschef Peter Nystedt informerar om dammarna och om höga flöden. 
 
Lossen är det största vattenkraftsmagasinet och rymmer 500 miljoner kubikmeter vatten. Om 
den skulle brista skulle det medföra en dominoeffekt som skulle få alla andra dammar 
nedströms att brista. 
 
Risken för att ett 100-årsflöde inträffar under en hundraårsperiod är 63 procent och risken för 
att ett 10 000-årsflöde ska inträffa inom en hundraårsperiod är en procent. 
 
Beräkningar görs för att räkna ut vad som händer om en damm brister. I kartprogrammet 
Solen går det att använda olika filter för att få en bild av vilka delar av kommunen som skulle 
svämmas över vid olika scenarier. 
 
I takt med att klimatförändringar pågår så ökar också riskerna för skyfall som orsakar 
översvämningar. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet önskar också information från våra planingenjörer om hur de 
beaktar klimatförändringar i planarbetet. Samt juridiken kring planer, kan kommunen bli 
skadeståndsskyldig för att man antar detaljplan som visar sig vara felaktig? 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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 Diarienummer 
     
 
§ 160 
 
Information om Ungas inflytande 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

 
2. Beredningen får i uppdrag att skapa ett ärende i syfte att öka ungas inflytande på det 

politiska livet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ungdomsstrateg Esbjörn Johansson informerar om arbetet med ungas inflytande. 
 
Esbjörn Johansson har haft tjänsten som Ungdomsstrateg sedan 2011. Tjänsten omfattar 50 
procent och han är också chef för fritidsgårdarna på 50 procent. 
 
Tjänsten handlar om att arbeta med ungdomsinflytande strategiskt. Uppdraget kan upplevas 
ganska otydligt. Grunduppdraget är att få unga och politiker att mötas. 
 
Tillsammans med kommunchefen bestämdes att eftersom uppdraget är så brett och otydligt är 
det bättre att fokusera på konkreta saker. 
 
Bland annat har Ljusdals kommun ingått i en Regional processutbildning om 
ungdomsinflytande. 
 
Ett projekt har också drivits i kommunen som handlar om Unga coacher, vilket är ett bra 
exempel på hur man kan arbeta. 
 
När man arbetar med ungdomsinflytande är det svårt att få hållbarhet och struktur. 
 
Den senaste tiden har arbetet tagit en ny inriktning och riktat sig mot civilsamhället. 
 
Esbjörn Johansson menar att civilsamhället är en jätteviktig del av kommunen. Föreningslivet 
tar han om många av våra ungdomar, men har nuförtiden svårt att behålla dem. Kan 
föreningarna stöttas i det arbetet är mycket vunnet. 
 
Fokus ligger på nätverkande och att nå ut till föreningarna. Samverkan sker mellan kultur, 
fritid och studieförbunden. Estrad Ljusdal är en föregångare när det gäller samarbete med 
studieförbunden och även SISU 
 
 
Forts s 20
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§ 160 forts 
 
Information om Ungas inflytande 
 
 
Kommunen fick 564 313 kronor från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor till 
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Föreningarna i kommunen har i sin tur kunnat söka 
pengar och just nu pågår arbetet med att granska slutredovisningarna från föreningarna. 
 
Lupp-enkäten som fylls i av årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet är också aktuell. 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): Beredningen får i uppdrag att skapa ett ärende i syfte att öka ungas 
inflytande på det politiska livet. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Beredningen 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0124/16 
 
§ 161 
 
Information om konstprojekt Gärdeåsen Interkulturella mötesplatser  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kultursamordnare Marie Abrahamsson informerar om den ansökan som kommunen gjort till 
regeringssatsningen Konst händer. 
 
Satsningen handlar om konst i bostadområden och särskilt områden med lågt valdeltagande. 
Främst ska det vara miljonprogramområden. Man ska ta fram metoder för att arbeta med 
delaktighet och konst. 
 
I vår kommun är det mest intressanta området Gärdeåsen och där finns inte särskilt mycket 
konst. 
 
Tanken är att de boende ska få vara med och tillsammans med konstnären bestämma vilken 
sorts konst som ska finnas i området. 
 
Bakom ansökan står Vänskaps- och integrationsföreningen, Ljusdals internationella 
kvinnoförening, Ljusdals kommun, Ljusdalshem, Folkhälsosamordnaren i Ljusdals kommun, 
kommunpolisen i Ljusdal, Trygghetsboendet Gärdeåsen samt Integrationsenheten i Ljusdals 
kommun 
 
7-12 platser ska plockas ut och Marie Abrahamsson menar att Ljusdal ligger bra till.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 162 
 
Information om gång- och cykelvägar 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg har gjort en sammanställning över planerade eller 
önskade åtgärder när det gäller behov av gång- och cykelvägar.  
 
1 Norrkämstavägen. Här behövs en förlängning av gång- och cykelvägen fram till 

Norrkämstaleden. Vägen ska kunna rymma både bilar och cyklar med en skiljelinje 
och pollare. Åtgärden är planerad hösten/vintern 2016. Beräknad kostnad: 170 000 
kronor 

 
2 Förlängning av gång- och cykelvägen mellan Norrkämstavägen och Norra Gränsgatan. 

Kan bli aktuellt som vinterjobb 2016. Beräknad kostnad: 150 000 kronor 
 
3 Peges upplever att det är ett problem med de cyklister som kör över deras parkering. 

Detta är en länk som behövs för cyklisterna ut på Norrkämstaleden. Här finns ingen 
fortsättning på gång- och cykelväg norrut. Beräknad kostnad: 30 000 kronor 

 
4 Doktorsgatan. En länk som binder samman gång- och cykelväg på Ringvägen med 

Källbackaområdet. Medfinansiering har sökts hos Trafikverket men ännu inte 
beviljats. Beräknad kostnad: 1 100 000 kronor 

 
5 Verkstadsskolevägen. Många rör sig längs vägen men trottoaren behöver breddas för 

att rymma cyklister. En marklösenfråga. Beräknad kostnad: 500 000 kronor 
 
6 Kläppavägen. Åtgärden planeras delvis hösten 2016 mellan Tjock-Anders och nya 

cirkulationen. Beräknad kostnad: 2 300 000 kronor 
 
7 Hybovägen. Här finns detaljplan klar för att skapa gång- och cykelväg men det är 

trångt och kräver en hel del ekonomiska resurser för att få till en bra lösning. 
Beräknad kostnad: ?? 3 000 000 kronor ?? 
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 Diarienummer 
     
 
§ 162 
 
Information om gång- och cykelvägar 
 
8 Smedsgatan. I samband med att en planfri passage under järnvägen byggs ska även 

gång- och cykelväg byggas. Beräknad kostnad: ?? 
 
9 Sjulhamregatan. En saknad länk mellan Östernäs och Kyrksjönäsvägen/ 

Smedsgatan. Beräknad kostnad: 300 000 kronor 
 

10 Kyrksjövägen används idag av en del ungdomar som ska till Älvvallen och inte vill ta 
omvägen över Östernäs. En gång- och cykelväg behövs längs vägen då den trafikeras 
av tung trafik. Beräknad kostnad: 1 200 000 kronor 

 
11 Bjuråkersvägen. Det saknas gång- och cykelväg närmast N Järnvägsgatan. 

Beräknad kostnad: 300 000 kronor 
 
12 Borrvägen. Någon form av gång- och cykelväg skulle behövas längs Borrvägen eller 

parallellt med vägen. Beräknad kostnad: 400 000- 1 500 000 kronor beroende på val 
av sträckning. 

 
13 Gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö. Beräknad kostnad: ?? kronor 
 
14 Många gång- och cykelvägar i Ämbarboområdet behöver rustas upp då kvaliteten är 

dålig på beläggningen. Beräknad kostnad: 800 000 kronor 
 
15 Öjevägen stängs och släpper endast förbi cyklister och fotgängare. 2016 
 Beräknad kostnad: 150 000 kronor 
 
16 En förbindelse mellan järnvägsstationen och Järvsöbacken/Järvzoo/Cykelpark behövs 

och starten skulle kunna byggas i parken längs järnvägen. Beräknad kostnad: 200 
000 kronor 

 
 
Till dessa objekt kan även läggas Molinsgatan, södra delen som just nu pågår, Bjuråkersvägen 
mitten delen som just avslutats. Båda med medfinansiering av Trafikverket. 
 
Total kostnad för nu planerade åtgärder uppgår till: 
 
10 570 000 – 15 000 000 kronor 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0315/14 
 
§ 163 
 
Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats där man önskar gatubelysning på Juggasvägen i Järvsö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 148 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att vägen är belägen i en del av 
Järvsö där trafikmängden och hastigheterna är låga. Med anledning av detta, samt det arbete 
som pågår i kommunen med att minska antalet belysningsanläggningar, anser förvaltningen 
det inte motiverat att utöka antalet stolpar i detta område. Många av de belysningsanlägg-
ningar som finns i kommunen i dag är tillkomna under en tid med relativt god ekonomi. 
Med dagens återkommande besparingar inom den kommunala sektorn kan inte nya 
belysningsanläggningar tillföras med samma generositet som tidigare. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att SPF:s trafikombud i Järvsö 
skrivelse att det bara är Juggasvägen i Järvsö som saknar belysning samt att flera pensionärer 
upplever det obehagligt att gå ut på kvällarna beroende på att det saknas belysning. 
Trafikombudet framhåller också att det är flera skolbarn som använder vägen för att ta sig till 
skolbussen på Gamla Landsvägen. Mot bakgrund av det anförda föreslås att 
medborgarförslaget ska bifallas. 
 
 
Forts s 25
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   KS 0315/14 
 
§ 163 forts 
 
Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 22 augusti 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 12 december 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 29 juni 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014, § 148 
Medborgarförslag 15 september 2014 
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0191/16 
 
§ 164 
 
Medborgarförslag om att enkelrikta Magasinsgatan 2-10 i Ljusdal från 
korsningen Löjtnantsgatan till Boställsgatan 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om enkelrikta Magasinsgatan 2-10 
i Ljusdal från korsningen Löjtnantsgatan till Boställsgatan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, § 102 att delegera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen inte anser att 
åtgärden är motiverad då syftet enligt förslagsställarna är att skapa mer parkeringsplatser. 
Boendeparkering finns på tomterna och besöksparkering finns vid Kyrksjön där Boställsgatan 
slutar. 
 
Förvaltningen skriver vidare att den anser att det endast är möjligt med en enkelriktning av 
gatan på en sträcka av cirka 55 meter då boende på Löjtnantsgatan 12 bör kunna komma åt 
sina parkeringsplatser på Magasinsgatan från Löjtnantsgatan.  
 
Förutom förslagsställaren har ytterligare två hushåll längs gatan kontaktats och de har inte 
haft någon invändning på medborgarförslaget. Det vore bra om övriga hushåll också fick 
tillfälle att tycka till om förslaget om politiken lutar åt ett bifall. 
 
Ur trafikplaneringssynpunkt är det inte idealiskt med enkelriktning som inte gäller över hela 
kvarteret eftersom det tvingar trafiken att vända mitt på gatan, vilket betyder att privata 
infarter behöver användas i detta syfte.  
 
Frågan om parkeringsplaster inom Ljusdals Köping är en av de frågor som finns med i 
Köpingsutvecklingsprocessen och kommunen behöver ta ett helhetsgrepp tillsammans med 
berörda aktörer om antalet parkeringsplatser och var de ska finnas.  
 
Forts s 27
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 Diarienummer 
   KS 0191/16 
 
§ 164 
 
Medborgarförslag om att enkelrikta Magasinsgatan 2-10 i Ljusdal från 
korsningen Löjtnantsgatan till Boställsgatan 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det finns boendeparkeringsplatser 
att använda sig av och mot den bakgrunden föreslås att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 22 augusti 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 9 juni 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 april 2016, § 102 
Medborgarförslag 6 april 2016 
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0197/16 
 
§ 165 
 
Medborgarförslag om lekplats för hundar på Östernäs 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om att skapa en lekplats för 
hundar på Östernäs. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, § 103 att delegera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen förslår att medborgarförslaget avslås. Förvaltningen skriver 
att ”rastgårdar av den här typen är svåra att sköta på grund av de hundägare som glömmer att 
plocka upp efter sina hundar. Att klippa gräset blir då så pass obehagligt att det blir en 
arbetsmiljöfråga. Enheten är därför emot uppförande av hundrastgårdar med kommunal drift. 
 
För de hundägare som är i behov av att rasta hunden utan koppel finns idag minst en 
fungerande förening i Ljusdal (brukshundsklubben) där man som medlem på en inhägnad yta 
kan släppa lös sin hund. Finns det behov av fler sådana ytor vore en lösning att starta fler 
föreningar där medlemmarna ansvarar för skötseln och därmed blir extra noga med att plocka 
upp efter hundarna”.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att gata- och parkenheten, i sitt 
yttrande över förslaget, säger att rastgårdar av den typ som avses i medborgarförslaget är 
svåra att sköta bland annat beroende på att hundägare kan glömma att plocka upp efter sina 
hundar. Redan idag ställs stora krav på gata- och parkenheten, vilka kommer att öka i och 
med utbyggnaden av Östernäs. Mot den bakgrunden föreslås att medborgarförslaget avslås. 
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   KS 0197/16 
 
§ 165 forts 
 
Medborgarförslag om lekplats för hundar på Östernäs 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 22 augusti 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 20 april 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 april 2016, § 103 
Medborgarförslag 11 april 2016 
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0202/16 
 
§ 166 
 
Skrivelse gällande planering av en hundpark 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunen anlägger ingen hundpark på Östernäs. 
 
 
Sammanfattning  
 
En skrivelse har kommit till kommunen med önskemålet om att kommunen ska planera en 
hundpark för alla som vill låta sina hundar springa lösa och leka med andra hundar. 
 
”Ett enkelt inhägnat område på gräs, kanske vid Östernäs, där det nu håller på att göras i 
ordning för en massa andra aktiviteter”. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig över skrivelsen och förvaltningen föreslår att 
förslaget avslås. 
 
Förvaltningen skriver att ”rastgårdar av den här typen är svåra att sköta på grund av de 
hundägare som glömmer att plocka upp efter sina hundar. Att klippa gräset blir då så pass 
obehagligt att det blir en arbetsmiljöfråga. Enheten är därför emot uppförande av 
hundrastgårdar med kommunal drift. 
 
För de hundägare som är i behov av att rasta hunden utan koppel finns idag minst en 
fungerande förening i Ljusdal (brukshundsklubben) där man som medlem på en inhägnad yta 
kan släppa lös sin hund. Finns det behov av fler sådana ytor vore en lösning att starta fler 
föreningar där medlemmarna ansvarar för skötseln och därmed blir extra noga med att plocka 
upp efter hundarna”.  
 
Ett medborgarförslag i samma ämne har inkommit och kommunstyrelsens ordförande skriver 
i sitt övervägande över det att gata- och parkenheten i sitt yttrande över skrivelsen säger att 
rastgårdar av den typ som avses i medborgarförslaget är svåra att sköta bland annat beroende 
på att hundägare kan glömma att plocka upp efter sina hundar. Redan idag ställs stora krav på 
gata- och parkenheten, vilka kommer att öka i och med utbyggnaden av Östernäs.  
 
Mot den bakgrunden föreslås att förslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 26 augusti 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 20 april 2016 
Skrivelse gällande planering av hundpark 13 april 2016 
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   KS 0368/16 
 
§ 167 
 
Utvärdering av måltidsverksamheten inom Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till samhällsutvecklings-

utskottet med yttrande över remissen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningen har under en längre tid arbetet med att utreda, utvärdera och överväga 
måltidsverksamheten i kommunen.  
 
Efter betydande ansträngningar och kontakter med flera experter beslutade kommunchefen 
under vintern att en extern resurs skulle engageras för att slutföra det arbete som påbörjats. 
 
Care Catering Consultants Group har upphandlats och genomfört en genomgripande 
utvärdering. Arbetet har bedrivits i största närhet till kostenheten och berörda köksenheter i 
skolor och inom äldreomsorg. 
 
Konsultens förslag i korthet 
 
I sin mycket omfattande utvärdering beskriver konsulten, Jörn Forssell, nuvarande 
måltidsverksamhet som svårt att överblicka liksom att styra med anledning av dess 
uppdelning där den större delen av måltidsproduktionen återfinns i kostenheten medan övrig 
produktion är uppdelad på skol- och vårdinstitutioner. En del institutioner lagar all mat själva, 
medan vissa köper viss del av kostenheten. Bilden är mycket heterogen vilket leder till en 
mindre rationellt drift av den samlade verksamheten. Detta medför onödigt höga kostnader, 
risker vad gäller biologisk säkerhet och svag egenkontroll samt bland annat alltför begränsade 
möjligheter till nödvändig fortbildning av personal.  
 
Utvärderingen beskriver ett nuläge och ställer det mot tre utvecklingsalternativ. 
 
Alt 1. Organisk rationalisering, vilket betyder att man arbetar vidare i samma enheter/kök 
som för närvarande men att all måltidsproduktion samlas organisatoriskt i kostenheten. Detta 
alternativ kommer att underlätta en god nivå på fortbildning, mer rationell styrning av 
resurser, personal, inköp och måltidsinnehåll. 
Besparing jämfört med nuläge: 1,8 miljoner kronor per år. 
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   KS 0368/16 
 
§ 167 forts 
 
Utvärdering av måltidsverksamheten inom Ljusdals kommun 
 
 
Alt 2. Organisk och strukturell organisering. Detta alternativ innebär en decentralisering i 
strukturen i den meningen att man i centralköken endast producerar matlådor respektive mat 
till äldreomsorgens mottagningskök. Resterande produktion bedrivs i nuvarande 
tillagningskök. Såldes en decentraliserad produktion.  
Besparing jämfört med nuläge: 2,0 miljoner kronor per år. 
 
Alt 3. Organisk och strukturell rationalisering. All mat produceras i detta förslag i 
centralköken. Övriga enheter fungerar som mottagningskök. En centraliserad verksamhet. 
Besparing jämfört med nuläge: 2,6 miljoner kronor per år. 
 
Alla kostnader har beaktats. 
 
Möjligheter att utveckla råvaruinnehållet ytterligare mot lokal och ekologiskt odlad mat 
kommer redan med alternativ ett. 
 
Det måste betonas att konsulten är mycket tydlig med att alternativ ett måste genomföras före 
vidare steg mot övriga alternativ kan tas. Konsultens förslag är att man sedermera beslutar om 
alternativ tre. 
 
Vidare betonar konsulten att det oavsett om någon förändring genomförs är nödvändigt att 
genomföra en renovering av centralkökets (Gärdeåsen) golv. Beräknad kostnad 3 miljoner 
kronor (investering). 
 
Av utvärderingen framgår att nuvarande organisation för måltidsproduktion i kommunen är 
något mindre rationell och produktiv än vad den skulle kunna vara. Konsulten konstaterar vid 
samtal att personalen vid kostenheten är väl kompetent att bedriva även en eventuellt 
utvecklad verksamhet. 
 
Den brist på samordning av nuvarande måltidsverksamhet som identifierats i utvärderingen 
avhjälps i alternativ ett. Detta första steg är förhållandevis enkelt att införa. Redan här finns 
en rejäl ekonomisk förbättring samtidigt som verksamhetens kvalitet och personalens 
kompetens säkras.  
 
Det är rimligt att nämnderna och utskottet ges möjlighet att ta ställning till utvärderingens 
beräkningar, analys och förslag varför en remiss bör genomföras. 
 
Konsekvensbeskrivningar av de olika förslagen samt överläggningar med de fackliga 
organisationerna kan lämpligen genomföras efter det att remissvar kommit in och ett samlat 
perspektiv kan utformas. 
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   KS 0368/16 
 
§ 167 forts 
 
Utvärdering av måltidsverksamheten inom Ljusdals kommun 
 
 
Utredningen i dess helhet med alla underlag finns att tillgå hos kommunkansliet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Remiss gällande utvärdering av måltidsverksamheten i Ljusdals kommun 15 september 2016  
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till 
samhällsutvecklingsutskottet med yttrande över remissen. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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   KS 0486/15 
 
§ 168 
 
Köp av Röda Kvarn i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen förvärvar inte Röda Kvarn. 
 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit tre skrivelser om att kommunen ska förvärva Röda Kvarn för att museet i 
förlängningen ska kunna flytta dit. Skribenterna vill också att kommunen ska förlägga sina 
sammanträden till Röda Kvarn. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fick den 15 mars 2016, § 46 i uppdrag att utreda ett förvärv 
av Röda Kvarn från företaget Jens Properties AB. 
 
Byggnaden som är uppförd i två våningsplan, delvis med källare är uppförd i slutet av 1800- 
talet och tillbyggd år 1990. Byggnaden innehåller, förutom ”bion", tre bostadslägenheter, en 
affärslägenhet, tvättstuga och garage. 
 
Byggnadens status: 
• Ansluten till fjärrvärmenätet 
• Tak delvis bytt 
• Mekanisk frånluft i den stora lägenheten, i övrigt endast självdrag 
• Ej tillgänglighetsanpassad 
• Status på VA-anläggningen osäker 
• Grunden är försedd med mekanisk ventilation på grund av hussvampsangrepp 
• Stora ombyggnads- och renoveringsbehov för att anpassa lokalen till offentlig 

verksamhet 
 
Fastighetsägaren har inget egentligt intresse av att sälja fastigheten utan detta har uppkommit 
på initiativ från en av brukarna. 
 
Fastighetsenhetens uppdrag är, bland annat, att förse de kommunala verksamheterna med 
ändamålsenliga lokaler. Att förvalta bostadslägenheter ligger i AB Ljusdalshems uppdrag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 12 september 2016 
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   KS 0486/15 
 
§ 168 forts 
 
Köp av Röda Kvarn i Ljusdal 
 
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB): kommunen förvärvar inte Röda Kvarn. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
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   KS 0334/16 
 
§ 169 
 
Rutin för utrymning av funktionshindrade i Förvaltningshuset 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Fastighetschef Anders Berg informerar om arbetet med att ta fram en rutin för utrymning av 
funktionshindrade. Detta efter branden i Förvaltningshuset hösten 2015. 
 
En grundrutin finns redan som går ut på att alla besökare ska följas ner till receptionen efter 
besök. 
 
Frångänglighet finns med i projekteringen när det gäller plan ett och gällande plan två finns 
redan en rutin. 
 
När det gäller plan tre, fyra och fem tittar man just nu på en rutin när det gäller 
frångängligheten. En stol ska införskaffas till varje plan som kan klättra nerför spiraltrapporna 
med hjälp av en person. En instruktion ska tas fram till personalen som också ska informeras 
om denna. 
  
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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   KS 0372/16 
 
§ 170 
 
Bidragsansökan från Loos Hembygdsförening gällande akuta 
renoveringsåtgärder 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från Loos Hembygdsförening avseende genomförda renoveringsåtgärder 

vid Hembygdsgården i Loos bifalles med en summa av 38 243 kronor. 
 
2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens centrala konto för projekt- och 

arrangemangsstöd till föreningar. 
 

 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen i Ljusdals kommun beslutade den 3 december 2015, § 315 att bifalla 
ansökan från Loos Hembygdsförening avseende 30-procentig medfinansiering (38 243 
kronor) av akuta renoveringsåtgärder vid hembygdsgården i Loos, under förutsättning att 
Boverket beviljade resterande 70 procent av renoveringskostnaden. Boverket avslog denna 
ansökan, vilket då också innebar att beviljade medel från Ljusdals kommun inte kunde 
utbetalas.  
 
På grund av det akuta renoveringsbehovet har föreningen nu genomfört renoveringen utan 
bidrag från Boverket och ansöker nu återigen hos Ljusdals kommun om bidrag för 
medfinansiering, denna gång med en summa av 63 738 kronor (50 procent av kostnaden). 
Undertecknad föreslår att den ursprungliga sökta bidragssumman på 38 243 kronor beviljas i 
nytt beslut, då föreningen i ett tidigare skede skickat in en hemställan om att få nyttja detta 
bidrag trots avslag hos Boverket. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 augusti 2016 
Ansökan om investeringsbidrag 25 augusti 2016 
 
Yrkanden  
 
Ulf Nyman (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0372/16 
 
§ 170 
 
Bidragsansökan från Loos Hembygdsförening gällande akuta 
renoveringsåtgärder 
 
 
Beslutsexpediering 
Loos Hembygdsförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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   KS 0015/16 
 
§ 171 
 
Motion från Markus Evensson (S) med flera om Älvvallens nya 
omklädningsrum 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
 
Markus Evensson (S) med flera har lämnat en motion till kommunfullmäktige.  
 
I motionen skriver han: 
 
”Nya fotbollshallens succé är ett faktum. Hälsinglands Fotbollsförbund ändrade det gamla 
spelschemat och har förlagt, i princip, hela distriktsmästerskapet, för både kvinnor och män, 
på Älvvallen i Ljusdal. Ljusdals IF:s damlag har redan lyckats värva nya tongivande spelare 
tack vare de fantastiska träningsförutsättningarna. Alla fotbollsspelare, tränare, föräldrar och 
andra besökare är lyriska över hallens förträfflighet. 
 
Dock har Ljusdals IF, under hösten, påpekat att förutsättningarna för ombyte är dåligt och 
belysning utanför hallen är fullständigt obefintligt. Detta är bedrövligt och bör göras något åt 
redan under 2016.” 
 
Motionärerna yrkar 
 
• Att tillfredställande belysning sätts upp på Älvvallen i anslutning till omklädningsrum 

och fotbollshall 
• Att kommunen bygger nya omklädningsrum i anslutning till de gamla och samtidigt 

renoverar det befintliga 
• Ekonomiska förutsättningar för detta utreds och en finansiell lösning presenteras 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2016, § 19 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens beredning skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande.    
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 Diarienummer 
   KS 0015/16 
 
§ 171 forts 
 
Motion från Markus Evensson (S) med flera om Älvvallens nya 
omklädningsrum 
 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunstyrelsen den 11 augusti 
2016, § 191 gav samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med att ta fram 
ett beslutsunderlag med kostnadsberäkning för ombyggnad/nybyggnad av servicebyggnad 
med bland annat omklädningsrum i anslutning till fotbollstältet vid Älvvallen. Detta arbete 
kommer att ske i samråd med kommunens samtliga fotbollsföreningar som ingår i driftbolaget 
för fotbollstältet, samt med övriga idrottsföreningar som nyttjar anläggningarna vid Älvvallen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att samhällsutvecklingsförvaltningen 
fått i uppdrag att ta fram ett förslag för ombyggnad/ nybyggnad av servicebyggnad med bland 
annat omklädningsrum i anslutning till fotbollstältet vid Älvvallen. Belysningen vid Älvvallen 
är redan åtgärdad.  Mot den bakgrunden föreslås att motionen anses vara besvarad. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets förslag 30 augusti 2016 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 12 augusti 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2016, § 19 
Motion 12 januari 2016  
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   KS 0128/16 
 
§ 172 
 
Medborgarförslag gällande förslag om gångbro över järnvägen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige gällande alternativt förslag till 
planerad gångtunnel under bangården. 
 
Förslagsställaren föreslår: 
 
1. Bygg hissar på varje sida av gångbron. 
2. Bygg in gångbron för väder och vind (räddar även bron) med fönster och belysning.  
3. Bygg ut långtidsparkeringen vid Östernäs, smidigt att gå från bilen till Resecentrum. 
4. Trevligare att gå över en gångbro än i en gångtunnel. 
5. Efter ombyggnaden blir gångbron handikappvänlig. 
6. Behåll trapporna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016, § 81 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens beredning skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att ”i pågående arbete med den så 
kallade ”Köpingsutvecklingprocessen” (KUP) ingår att se över och föreslå lösningar på 
järnvägsövergång och/eller GC-tunnel för gång- och cykeltrafik mellan Ljusdals nuvarande 
centrumkärna och Östernäsområdet. 
 
Förslagsställarens förslag på lösning bör beaktas i detta pågående processarbete”. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. I sitt 
övervägande skriver han att för att få till en mer attraktiv och användarvänlig övergång, i det 
korta tidsperspektivet, har Ljusdals kommun framfört till Trafikverket, som är ägare till 
övergången, att kommunen vill se en upprustning av järnvägsövergången och att kommunen 
också kan tänka sig att vara med och delfinansiera en sådan upprustning.  
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   KS 0128/16 
 
§ 172 forts  
 
Medborgarförslag gällande förslag om gångbro över järnvägen 
 
 
I ett längre perspektiv blir järnvägsövergångens utformning en del av Köpingsutvecklings-
processen och en del av hur förbindelserna mellan Ljusdals Köpings centrum och 
Östernäsområdet ska utformas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 26 augusti 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 9 augusti 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 21 mars 2016, § 81 
Medborgarförslag 2 mars 2016 
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§ 173 
 
Information om Biblioteksservice 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens chef Lasse Norin informerar om att det inom några veckor 
öppnas ett större utrymme till höger om entrén (från Lilla Vintergatan) där det ska vara 
möjligt att läsa tidningar och tidsskrifter, finnas ett antal bokhyllor samt några datorer för 
utlåning. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt     
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