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§ 33

2017-03-14

Dnr 00001/2017

Budgetramar för samhällsutvecklingsförvaltningen
2018 och ELP 2019-2020
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ärendet återremitteras för att samhällsutvecklingsförvaltningen ska
presentera ett förslag på driftsbudget som håller sig inom ELP för 2018,
det vill säga 116 385 000 kronor, med inarbetande av hela eller delar av
äskandena utöver ram om maximalt 5 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet
Driftbudgeten för samhällsutvecklingsförvaltningen har beräknats utifrån
beslutad ekonomisk långtidsplan (ELP) för 2018 och 2019. Utöver detta
finns ett antal tilläggsäskanden från och med 2018 och framåt.
Enligt tidigare fattade beslut:
•

Enligt beslut i kommunstyrelsen 11 augusti 2016, § 190 ska Ljusdals
kommun medverka som partner och medfinansiär i Life-projektet
”Voxnan-Mellanljusnan: Restaurering av flottledsrensade vattendrag”
med en summa på 1 miljon kronor fördelad på 4 år, 2018-2021.

•

Enligt beslut i kommunstyrelsen 3 november 2016, § 270 har Ljusdals
kommun ställt sig positiva till en ansökan som utformats av Ovanåkers
kommun om att Voxnadalen blir ett biosfärområde. Ljusdals kommun
ska bidra med 100 000 kronor per år för finansiering av
administrationen.

•

Enligt beslut i kommunstyrelsen 12 januari 2017, § 20 ska ett årligt
ekonomiskt bidrag beviljas till de bygderåd/byalag som aktivt bedriver
verksamhet i syfte att utveckla den egna bygden. Total kostnad för detta
är 50 000 kronor per år.

•

Etableringen av Kulturcentrum på Slottegymnasiet har påbörjats under
2016 och fortsätter 2017 med anslagna medel från kommunstyrelsens
utvecklingsreserv. Utifrån organisationen 2017 så har en beräknad
budgetram för 2018 och framåt räknats fram enligt tidigare beslut.

Äskanden utöver ram:

Justerandes signatur

•

Under 2017 kommer Slottegymnasiets aula att renoveras vilket kommer
att medföra ökade hyreskostnader samt övriga driftkostnader. Detta
finns med i samhällsutvecklingsförvaltningens äskanden.

•

Plan och bygg kommer under 2018 att ha behov att utöka en
halvtidstjänst som bygglovshandläggare till en heltidstjänst.
Utdragsbestyrkande

4(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

2017-03-14

•

Miljöenheten har behov av ytterligare en heltidstjänst för att kunna
utföra alla de tillsynsuppdrag som enheten är ålagda att göra.

•

Biblioteket kommer på grund av brandskadan i Förvaltningshuset att få
en utökad hyreskostnad vilken i nuläget är svår att beräkna.

•

Fritidsenheten kommer att få ökade driftkostnader på Älvvallen efter att
ett nytt omklädningsrum har byggts. Det blir även ökade hyreskostnader
på simhallen efter att den planerade investeringen i en ny
reningsanläggning har genomförts. Enligt avtal för Kajevall och
Kolsvedja så har enheten även fått ökade kostnader i form av
projektbidrag, försäkringar samt underhåll.

Investeringsbudgeten är beräknad utifrån tidigare beslutad ELP där
verksamheterna har prioriterat sina investeringar under åren 2018-2020.
Utöver detta finns ytterligare behov av investeringar enligt förvaltningens
förslag.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att förslag till samhällsutvecklingsförvaltningens budgetramar 2018, ELP 2019-2020 för drift och
investering med tilläggsäskanden godkänns.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och sifferunderlag 3 mars 2017
Yrkanden
László Gönczi (MP): ärendet återremitteras för att samhällsutvecklingsförvaltningen ska presentera ett förslag på driftsbudget som håller sig inom
ELP för 2018, det vill säga 116 385 000 kronor, med inarbetande av hela
eller delar av äskandena utöver ram om maximalt 5 miljoner kronor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.
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§ 34

2017-03-14

Dnr 00374/2015

Information från länsstyrelsen om sanering av
Östernäs
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ulrica Nilsson och Anna-Karin Johansson från Länsstyrelsen Gävleborg
informerar om föroreningarna som finns i marken på Östernäs.
När kommunen köpte marken från Setra sanerandes den till "mindre känslig
markanvändning", vilket innebär att det är möjligt att ha till exempel handel
och park på området. För att det ska vara möjligt med bostäder på Östernäs
krävs betydligt mer sanering till nivån "känslig markanvändning".
Saneringen skedde främst i tre områden där föroreningarna varit som värst
utifrån tidigare verksamhet. Det är främst i dessa områden som det
fortfarande finns mycket gifter i marken och gränsvärdena överskrids när det
gäller bland annat dioxiner, klorfenoler, alifater.
Ulrica Nilsson och Anna-Karin Johansson menar att det behöver utredas mer
hur mycket ytterligare sanering som krävs för det ska vara möjligt med
bostäder och hur höga kostnaderna för saneringen blir.
Man bör först och främst titta på alla andra aspekter som kan försvåra
byggandet av bostäder, till exempel buller, översvämningsrisk med mera.
Om det visar sig att det är lämpligt med bostäder på Östernäs ur dessa andra
aspekter kan man sedan gå vidare med saneringsfrågan.
Det finns bidrag att söka från Naturvårdsverket, men det finns inga garantier
för att få dessa bidrag. Vid prövningen tas hänsyn till föroreningsproblematiken, men också bland annat bostadsbrist, lönsamhet och
värdeökning.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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§ 35

2017-03-14

Dnr 00118/2017

Aktualisering - Översiktplan för Ljusdals kommun begäran om uppdrag
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utföra en
aktualisering av gällande översiktsplan.

2.

Ett särskilt beaktande ska göras gällande Färila.

Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen för Ljusdals kommun antogs i kommunfullmäktige 22
februari 2010, § 41 och är kommunens långsiktiga strategiska dokument för
den vision och de riktlinjer som beslutats för att tillgodose en god och
hållbar utveckling av kommunen. Översiktsplanen fungerar som vägledning
gällande kommunens fysiska planering. Planen är inte juridiskt bindande,
men en aktuell och väl förankrad översiktsplan förenklar kommunens planoch byggprocesser samt beslut gällande mark- och vattenområden,
miljöfrågor samt andra frågor.
Enligt 3 kap. 27§ i Plan och bygglagen skall kommunfullmäktige minst en
gång per mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Det som
ska prövas är ifall översiktsplanen fortfarande är aktuell i förhållande till de
krav som ställs på översiktsplanen i Plan och bygglagens 3 kap. 5§.
Nu är det 7 år sedan Ljusdals kommun antog sin gällande översiktsplan. På
dessa år har en fördjupad översiktsplan framtagits över Järvsö samt ett
tematisk tillägg gällande vindkraft. En plan gällande Landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LIS) är under framtagande. Ingen tidigare aktualisering av
översiktsplanen har gjorts.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 februari 2017
Yrkanden
László Gönczi (MP): ett särskilt beaktande ska göras gällande Färila.
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller László Gönczis yrkande.
Reservation
Björn Mårtensson (S) reserverar sig mot beslutet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36

2017-03-14

Dnr 00057/2009

Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS - beslut
om antagande
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Planförslaget antas.

Sammanfattning av ärendet
LIS-planen syftar till att utreda strandskyddsintresset och att peka ut de
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som anses vara
lämpliga för en genomtänkt utbyggnad och landsbygdsutveckling. Syftet
med utpekandet av LIS-områden är att öka kommunens attraktionskraft
genom att i strandnära lägen långsiktigt främja den lokala samt regionala
utvecklingen, samtidigt som strandskyddets syften långsiktigt tillgodoses.
Uppdraget att ta fram ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan
gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen fattades av
kommunstyrelsen i maj 2009. I april 2015 beslutade kommunstyrelsen att
skicka det framtagna förslaget på samråd. Förslaget reviderades efter
inkomna synpunkter efter samrådet och ställdes sedan ut för granskning
under perioden 15 november 2016 till 1 februari 2017.
Efter granskningen har förslaget reviderats ytterligare och samtliga yttranden
finns sammanfattande och kommenterade i ett särskilt utlåtande. Förslaget
omfattar totalt 43 områden i 28 sjöar och vattendrag i hela kommunen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 mars 2017
Antagandehandlingar 1 mars 2017
Yrkanden
László Gönczi (MP): områdena 17, 18, 20 och 28 ska tas bort från LISplanen.
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att utskottet
bifaller Björn Mårtenssons yrkande.

Justerandes signatur
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§ 37

2017-03-14

Dnr 00027/2017

Försäljning av del av Sjöändan 6:3
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunen säljer sin andel av fastigheten Ljusdal Sjöändan 6:3 till en
av de övriga delägarna för en köpeskilling av 14 000 kronor inklusive
andelar i samfälligheter och vattenområde i Tandsjöån.

2.

Köparen erlägger eventuella fastighetsbildningskostnader och
lagfartskostnader.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är delägare i fastigheten Ljusdal Sjöändan 6:3, andelen är cirka
74,77 procent. Två ytterligare delägare finns som äger cirka 18,58 procent
respektive cirka 6,63 procent.
Till fastigheten hör andelar i samfälligheter samt vattenområde i Tandsjöån.
Delägaren som äger 18,58 procent önskar nu köpa samtliga andelar i
fastigheten.
Hela skiftet är på 0,27 hektar. Kommunens skoglige tjänsteman värderade
2015 området till 18 481 kronor. Kommunens andel skulle alltså betinga ett
pris av 13 818 kronor, avrundat till 14 000 kronor.
Samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer att andelarna i samfälligheter
och vattenområde inte är av den storleken att det är rimligt att köparen
bekostar en säkerligen omfattande och dyr fastighetsbildningsförrättning för
att föra över dessa till annan kommunal fastighet utan de får följa med
fastighetsandelen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 6 mars 2017
Yrkanden
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur
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§ 38

2017-03-14

Dnr 00547/2016

Fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler
2017
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förvaltningens förslag till fördelning antas.

2.

Pengar tas från investeringskontot till samlingslokaler.

Sammanfattning av ärendet
Tre ansökningar om investeringsbidrag till samlingslokaler har inkommit
och totalt söks 104 280 kronor. I budgeten finns 100 000 kronor avsatta.
Efter justeringar i de olika ansökningarna i bland annat eget arbete som
enligt vårt reglemente får vara högst 20 procent av underlaget samt att inga
bygdemedel kommer att betalas ut 2017 så ser det ut enligt följande:
Hybo Bygdegårdsförening
Föne Bygdegårdsförening
Skålbo,Rossla,Skridsviks BGF
Totalt

25 000 kr
43 750 kr
30 000 kr
98 750 kr

Förvaltning har varit i kontakt med föreningarna med anledning av de
justeringar som gjorts i de olika ansökningarna. Eftersom ansökningar ryms i
tilldelad budget föreslår förvaltning att investeringsbidraget fördelas enligt
ovan.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 februari 2017
Ansökningar 28 februari 2017
Yrkanden
Ulf Nyman (C), Björn Mårtensson (S), Christer Sjöström (M): bifall till
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur
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§ 39

2017-03-14

Dnr 00116/2017

Omfördelning av objekt inom investeringsbudgeten
2017 med anledning av akut åtgärd på Ridhusets tak
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Samhällsutvecklingsutskottet får i uppdrag att omfördela objekten inom
investeringsbudgeten 2017.

2.

Åtgärden på ridhustaket startas upp snarast möjligt.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått kostnadsberäkning för att åtgärda kondensen på
ridhustaket. Arbetet är kostnadsberäknat till 3 574 500 kronor. Eftersom
detta är en akut åtgärd finns inga medel budgeterade för 2017. Förvaltningen
har gjort bedömningen att detta måste åtgärdas snarast så inte skadan
förvärras. Av den anledningen vill förvaltningen få uppdraget att göra en
omfördelning av objekten inom investeringsbudgeten för 2017.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att
omfördela objekten inom investeringsbudgeten 2017.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 februari 2017
Kostnadsberäkning
Yrkanden
László Gönczi (MP): utskottet får i uppdrag att omfördela objekten inom
investeringsbudgeten 2017.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur
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§ 40

2017-03-14

Dnr 00124/2017

Ansökan från Kårböle Idrottsförening om utökat
driftsbidrag för idrottsanläggningen
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ansökan avslås.

Sammanfattning av ärendet
Kårböle IF ansöker om att få sitt driftsbidrag utökat med 5 000 kronor per år.
Föreningen anger i skrivelsen att trots att man erhåller ett driftsbidrag på
17 000 kronor får man ett underskott på 12 000 kronor.
Senaste inskickade ekonomiska redogörelse som förvaltningen hade med i
sin analys av subventioner och driftbidrag visar att föreningen har en
kostnadstäckningsgrad på 65 procent vilket är högt jämfört med andra
föreningar som erhåller driftsbidrag. En höjning av driftsbidraget med 5 000
kronor skulle innebära att deras kostnadstäckning skulle ökas till 85 procent
därav föreslår förvaltningen avslag på ansökan. Däremot kommer
förvaltningen att under nuvarande år byta ut belysningen i Elljusspåret från
halogen till ledbelysning vilket kommer att medföra lägre energiförbrukning
och därmed avsevärt lägre kostnad.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 mars 2017
Skrivelse från Kårböle IF, 2 mars 2017

Justerandes signatur
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§ 41

2017-03-14

Dnr 00117/2013

Fastställande av driftsbudget för SlotteHubben från och
med 2018
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Driftsbudget för SlotteHubben från och med budgetåret 2018 fastställs
med en summa av 2 385 000 kronor per år.

2.

Summan tillförs samhällsutvecklingsförvaltningens budgetram inför
beslut om fastställande av budget för 2018 och framåt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en projektbudget för budgetåret
2017, med syftet att under året bygga upp en långsiktig driftsorganisation för
SlotteHubbens olika verksamheter vid området kring Slottegymnasiet.
SlotteHubben ska fungera som paraplyorganisation för samordning mellan
alla enheter på området, i syfte att tillsammans med lokala externa aktörer
skapa såväl kulturella- som idrottsliga verksamheter och aktiviteter för
allmänhet och besökare på ”icke skoltid” (kvällar och helger). SlotteHubben
ska även fungera som ett supportcenter för det lokala föreningslivet och
kunna erbjuda aktivt stöd i löpande utvecklingsarbete för såväl kultur- som
idrottsföreningar.
Ansvarig enhetschef har nu arbetat fram en organisation för framtida drift av
verksamheten vid SlotteHubben, med tillhörande budgetäskande för såväl
personalkostnader som övriga verksamhetsmässiga driftskostnader.
Beslutsunderlag
Skrivelse från samhällsutvecklingsförvaltningen 15 februari 2017
Budgetäskande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42

2017-03-14

Dnr 00127/2017

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Ärendet återremitteras för att ett nytt intyg ska inhämtas från
arbetsterapeuten.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen
gällande ombyggnad av duschrum och WC. Kostnaderna för åtgärden är
beräknade till 181 250 kronor inklusive moms.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att ansökan avslås med
motiveringen att avsikten med bostadsanpassningsbidrag är att anpassa
befintliga funktioner i bostaden, inte att tillskapa nya funktioner eller åtgärda
saker som behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker.
Efter att kallelsen till dagens sammanträde gick ut har det tillkommit ny
information som skulle kunna påverka ärendet.
Yrkanden
Björn Mårtensson (S): ärendet återremitteras för att ett nytt intyg ska
inhämtas från arbetsterapeuten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

2017-03-14

Dnr 00128/2017

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

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

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen
gällande ombyggnad av befintlig WC för att tillskapa en duschplats i
bottenvåningen. Kostnaden för åtgärden är beräknad till 237 000 kronor.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att ansökan avslås med
motiveringen att avsikten med bostadsanpassningsbidrag är att anpassa
befintliga funktioner i bostaden, inte att tillskapa nya funktioner eller åtgärda
saker som behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker.
Beslutsexpediering
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning)
Roland Nilsson
Delegeringspärm
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44

2017-03-14

Dnr 00112/2017

Ansökan från Järvsö Hembygdsförning om ett
ekonomiskt stöd för att skapa förutsättningar för
fortsatt drift av Svebovallen
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Bidragsansökan från Järvsö Hembygdsförening avseende projektmedel,
75 000 kronor, bifalles för framtida utveckling och drift av
Svedbovallen.

2.

Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning av ärendet
Fäboden Svebovallen ägs av Ljusdals kommun och har sedan 1970-talet
arrenderats av Järvsö Hembygdsförening. Föreningen har i sin tur anlitat
fäbodbrukare för att sköta driften under sommarsäsong, men ser nu inga
möjligheter att fortsätta med detta då det har blivit allt svårare att hitta
intressenter som vill driva verksamheten.
Föreningen vill nu genomföra ett projekt med syfte att arbeta fram nya
framtida driftsformer för anläggningen, exempelvis i samarbete med
Stenegård och Världsarvscenter. Man vill också i projektet undersöka
möjligheterna för framtida finansiering av verksamheten via externa
finansiärer såsom Jordbruksverket/Länsstyrelsen samt Leader
Hälsingebygden.
För att finansiera detta projekt ansöker nu Järvsö Hembygdsförening om ett
ekonomiskt bidrag från Ljusdals kommun på 75 000 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 mars 2017
Ansökan från Järvsö Hembygdsförening 27 februari 2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 45

2017-03-14

Dnr 00074/2017

Skrivelse från László Gönczi (MP) om att Ljusdals
kommun tar initiativ till gatumusik under
sommarsäsongen 2017
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslaget från László Gönczi (MP) avseende gatumusikanter under
sommaren 2017 bifalles såtillvida att inköpsenheten får i uppdrag att
genomföra en anbudsförfrågan/upphandling av denna tjänst bland lokala
studieförbund.

Sammanfattning av ärendet
László Gönczi har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att
kommunen etablerar en tillfällig verksamhet med ambulerande
gatumusikanter runt om i kommunen under sommarsäsongen 2017. Flera av
våra lokala Studieförbund arrangerar löpande olika typer av
musikarrangemang och musikverksamheter och skulle säkert även kunna
organisera denna typ av tillfällig verksamhet med ambulerande unga
musikgrupper och musiker som framträder på olika publika platser där
turister och besökare finns under sommarsäsongen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 mars 2017
Yrkanden
László Gönczi (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46

2017-03-14

Dnr 00468/2016

Ansökningar från Färilarevyn och Loos IF om bidrag till
nya möbler
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Ärendena skickas till samhällsutvecklingsförvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Färilarevyn och Loos IF sökte i slutet av 2016 bidrag från kommunen för
inköp av nya stolar respektive möbler. Båda fick till svar att pengar kan
sökas ut regleringsfonderna.
Det visade sig sedan att det i år inte blev några pengar från fonderna då alla
pengar går till en privatperson.
Ledamoten László Gönczi (MP) skrev därefter till kommunen och ville att
Färilarevyns och Loos IF:s ärenden skulle tas upp för behandling igen, vilket
kommunstyrelsens beredning nekade.
László Gönczi tar upp ärendet på dagens sammanträde och menar att
Färilarevyns och Loos IF:s ärenden inte har behandlats korrekt och att dessa
inte har fått några riktiga svar.
Beslutsunderlag
E-brev från László Gönczi samt svar
Svar från Färilarevyn 12 december 2016
Svar till Loos IF 12 december 2016
Ansökan från Färilarevyn 2 november 2016
Ansökan från Loos IF 25 oktober 2016
Yrkanden
László Gönczi (MP): ärendena skickas till samhällsutvecklingsförvaltningen
för beredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47

2017-03-14

Dnr 00094/2017

Ansökan från Kulturföreningen Inlandskult om medel
till Inlandsbanefestivalen 2017
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Kulturföreningen Interkults ansökan om bidrag för teknik, artistgage
samt kost och logi i samband med konsert i Ljusdals kommun under
Inlandsbanefestivalen 2017 bifalles med 5 000 kronor.

2.

Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för
arrangemangsbidrag till kulturföreningar.

Sammanfattning av ärendet
Inlandsbanefestivalen är en konsertturné där artisterna reser längs
inlandsbanan till olika orter som annars sällan nås av liknande arrangemang.
I Ljusdals kommun planeras ett evenemang i Fågelsjö alternativt
Tandsjöborg eller Älvho. Tre olika kategorier deltar: lokala artister, artister
från Norrland och andra gästande artister. Festivalen utgår från samarbete
med lokala arrangörer och firar i år 10-årsjubileum. Arrangemangen
samfinansieras av kulturrådet, kommuner, regioner, föreningar och
studieförbund med flera. Kulturföreningen Inlandskult ansöker om ett
bidrag om 5 000 kronor från Ljusdals kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningen 6 mars 2017
Ansökan från Kulturföreningen Inlandskult 20 februari 2017
Beslutsexpediering
Kulturföreningen Inlandskult
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48

2017-03-14

Dnr 00054/2017

Ansökan från Loos Bioklubb om bidrag till filmduk,
stolar med mera
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Ansökan om medel till filmvisningsrättigheter bifalles med totalt 3 094
kronor för 2017.

2.

Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för
arrangemangsbidrag till kulturföreningar.

Sammanfattning av ärendet
Loos Bioklubb ansöker genom moderföreningen Loos Bygderåd om bidrag
till filmvisningsrättigheter med 3 094 kronor för år 2017. Eftersom
Bioklubben planerar att byta visningslokal från Loos Grufvan till
bibliotekslokalen i Los söker de även bidrag till möbler och utrustning med
sammanlagt 34 019 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 mars 2017
Ansökan från Loos Bioklubb 30 januari 2017
Beslutsexpediering
Loos Bygderåd
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49

2017-03-14

Dnr 00044/2017

Ansökan från Loos Bygderåd om bidrag till Loos
vintervecka, vecka 10
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Ansökan om bidrag för annonskostnader i samband med Loos
vintervecka 2017 avslås.

Sammanfattning av ärendet
Loos Bygderåd koordinerar program och marknadsföringsåtgärder för olika
underaktivitetsarrangörer och intressenter. Nu söker man bidrag för
annonskostnader för Loos vintervecka som är ett uppskattat årligt
återkommande kultur och fritidsarrangemang där främst föreningar och
privatpersoner visar upp Loos med omnejd för sina besökare. Aktiviteterna
är kostnadsfria för besökarna förutom mat och anmälningsavgift till
angeltävlingen.
Det totala antalet ideellt arrangerade kultur- och fritidsevenemang under ett
år är mycket stort och kommunala bidrag beviljas endast undantagsvis till
annonskostnader. Detta för att bidragspotter avsedda för att komma våra
kultur- och fritidsproducenter till godo inte skall urholkas. Bidragen får
heller inte riskera att tolkas som ett indirekt förlagsstöd. Utgifter för
administration och marknadsföring är en utmaning för alla arrangörer som
idag löser detta på en rad olika sätt; sponsring, inträden, medlemsavgifter,
lotterier, sociala medier med mera. Ljusdals kommun har nu inrättat ett
bidrag för administration på upp till 5 000 kronor per år för byaråden.
Sökanden hänvisas att inkomma med en ansökan som omfattar hela årets
administrativa kostnader.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 mars 2017
Ansökan från Loos vintervecka 25 januari 2017
Yrkanden
Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Loos Bygderåd
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 50

2017-03-14

Dnr 00045/2017

Ansökan från Loos Bygderåd om bidrag till Loos
Spelmansträff (10-11 juni)
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Ansökan om bidrag för annonskostnader i samband med Loos
spelmansträff 2017 avslås.

Sammanfattning av ärendet
Loos Bygderåd koordinerar program och marknadsföringsåtgärder för olika
underaktivitetsarrangörer och intressenter. Nu söks ett bidrag för
annonskostnader i samband med Loos Spelmansträff i juni. Arrangemanget
har nyligen flyttat från Ånge och blev under premiäråret mycket uppskattat
och arrangeras nu för andra gången i Los.
Det totala antalet ideellt arrangerade kultur- och fritidsevenemang under ett
år är mycket stort och kommunala bidrag beviljas endast undantagsvis till
annonskostnader. Utgifter för administration och marknadsföring är en
utmaning för alla arrangörer som idag löser detta på en rad olika sätt;
sponsring, inträden, medlemsavgifter, lotterier, sociala medier med mera.
Ljusdals kommun har nu inrättat ett bidrag för administration på upp till
5 000 kronor per år för byaråden. Sökanden hänvisas att komma in med en
ansökan som omfattar hela årets administrativa kostnader.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 mars 2017
Loos Bygderåds ansökan 25 januari 2017
Yrkanden
Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Loos Bygderåd
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51

2017-03-14

Dnr 00062/2017

Ansökan från Järvsö Spelmanslag om bidrag till
spelmansstämma, Kallstämman
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Ansökan om bidrag till hyra av ljud- och ljusanläggning samt tekniker
för Kallstämman i Järvsö beviljas med 10 000 kronor.

2.

Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för
arrangemangsbidrag till kulturföreningar.

Sammanfattning av ärendet
Järvsö Spelmanslag i samarbete med Studieförbundet Bilda arrangerar varje
år Kallstämman i Järvsö som är en av få spelmanstämmor som arrangeras
vintertid. Den uppskattade mötesplatsen för folkmusik och dans har i flera år
arrangerats på Stenegård i flertalet smårum och servering. I år flyttar
stämman även in i Träteatern som ger ytterligare möjligheter att utveckla
arrangemanget. Endast en mindre ljud- och ljusutrustning av äldre modell
finns idag på platsen. För att få en bra kvalité på upplevelsen behöver
professionell kunskap och teknik hyras in.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 mars 2017
Ansökan om arrangörsbidrag 3 februari 2017
Beslutsexpediering
Järvsö Spelmanslag
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 52

2017-03-14

Dnr 00124/2016

Information om konstprojekt "Konst händer" på
Gärdeåsen 2017
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kultursamordnare Marie Abrahamsson informerar om konstprojektet "Konst
händer" på Gärdeåsen.
Statens konstråd fick in 153 ansökningar och Ljusdals kommun är en av 15
utvalda kommuner till satsningen som handlar om konst i bostadsområden
(helst miljonprogramområden) och särskilt områden med lågt valdeltagande.
Vänskaps- och integrationsföreningen, Ljusdals internationella
kvinnoförening, Ljusdals kommun, Ljusdalshem, Folkhälsosamordnaren i
Ljusdals kommun, kommunpolisen i Ljusdal, Trygghetsboendet Gärdeåsen
samt Integrationsenheten i Ljusdals kommun deltar i projektet.
Projektet syftar bland annat till att skapa interkulturella mötesplatser på
Gärdeåsen.
Under jul- och nyårshelgen hade Gärdeåsen besök av Santiago Mostyns
ljusskulptur MIRAKEL, vilket var uppskattat.
En studieresa ska anordnas och bland annat gå till Statens konstråds förråd i
Stockholm där man ska välja ut skulpturer. En skulptur ska sättas upp på
varje gård på Gärdeåsen och förhoppningsvis göra att rörligheten blir större
på Gärdeåsen, till exempel i form av konstvandringar.
Om det blir en försäljning av Gärdeåsen kommer inte Statens konstråd att gå
in med de planerade insatserna eftersom det skulle innebära en värdehöjning
av området.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53

2017-03-14

Dnr 00077/2017

Försäljning av fastigheten Hamra 35:1, fd Hamra skola
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att sälja fastigheten
Hamra 35:1 "Hamra gamla skola" till Hamra Konferens och
Vildmarkscenter AB.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen sålde Hamra gamla skola till Hamra GoIF 1983. Lagfart löstes
aldrig och nu vill föreningen inte längre ha fastigheten så kommunen har fått
den tillbaka.
Efter att fastigheten utannonserats finns en intressent, Hamra Konferens och
Vildmarkscenter AB.
Samhällsutvecklingsförvaltningen vill ha i uppdrag att sälja fastigheten
Hamra 35:1 "Hamra gamla skola" till Hamra Konferens och Vildmarkscenter
AB.
Beslutsunderlag
Anbudsprotokoll och anbud 21 februari 2017
Yrkanden
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54

2017-03-14

Dnr 00040/2016

Studiebesök i Förvaltningshuset
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingsutskottet besöker vid dagens sammanträde bygget i
Förvaltningshuset.
Fastighetschef Anders Berg visar runt och informerar om fortskridandet av
bygget. Innerväggar är uppsatta och delvis även målade.
Slutbesiktningen är planerade till vecka 33 och invigningen ska vara vecka
35.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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