
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunstyrelsens  
samhällsutvecklingsutskott 2015-02-17 
 
Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30 - 13:40 
 Samt besök i Folkparken 
 
Beslutande Jonny Mill (SRD), ordförande 
 László Gönczi (MP), ersättare för Björn Mårtensson (S), § 23 och 31 
 Iréne Jonsson (S), ersättare för Björn Mårtensson (S), § 24-30 och 32-39 
 Christer Sjöström (M) 
 Ulf Nyman (C)  
 Kristoffer Hansson (MP)  
 
Övriga deltagande László Gönczi (MP), icke tjänstgörande ersättare, § 24-30 och 32-39 
 Stig Olson, chef samhällsutvecklingsförvaltningen 
 Kerstin Andersson, ekonom, § 23-24 
 Lasse Norin, musik- och kulturchef, § 25-27 
 Anders Berg, fastighetschef, § 28-29 
 Curt-Olov Wennberg, besök i Folkparken 
 Pelle Ferm, fritidschef, § 30-32 
 Mattias Svensson, handläggare plan och bygglov, § 33 
 Stefan Norberg planingenjör, § 34-35 
 Emma Nordebo Snygg, gata- och parkchef, § 36-39 
 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Ulf Nyman 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-02-20 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 23-39 
 Ulrica Swärd Bütikofer 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Jonny Mill 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Ulf Nyman 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2015-02-17 
 
Datum för anslags upprättande 2015-02-20 
 
Datum för anslags nedtagande 2015-03-16 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Ulrica Swärd Bütikofer 
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 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
§ 23 
 
Bokslut för samhällsutvecklingsförvaltningen 2014 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Årsbokslut 2014 med förslag till överföringar godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Årsbokslutet 2014 för samhällsutvecklingsförvaltningen visar på ett överskott på 9 723 000 
kronor. De största avvikelserna finns på enheterna Verksamhetsstöd, Planering och bygglov, 
Fastigheter, Gator och vägar, Bostadsanpassningsbidrag, Kraftverket Kvarndammen samt 
Städ. 
 
Till viss del beror överskottet på det bromspaket som gällde under större delen av år 2014. 
 
För Verksamhetsstöd beror underskottet på ett ofördelat sparkrav för förvaltningen. 
 
Enheten för planering och bygglov har haft högre intäkter för bygglov, planer och kartor samt 
markhyror än beräknat. I överskottet ingår även tilläggsbudget för utredning av gång- och 
cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö samt översiktsplan Järvsö. Den del som avser 
översiktsplan Järvsö har färdigställts under 2014 och kostnaden blev lägre än beräknat på 
grund av större nyttjande av egen personal och mindre konsultarbete. När det gäller 
utredningen av gång- och cykelvägen så fortsätter arbetet varför det överskottet begärs för 
överföring till 2015. 
 
Fastighetsenheten redovisar ett överskott till största delen beroende på lägre 
uppvärmningskostnader på grund av en mild vinter samt att tjänsten som fastighetschef varit 
vakant. 
 
Enheten för gator och vägar har ett överskott för vinterväghållning på grund av en mild och 
snöfattig vår samt att hösten varade till sent på året. 
 
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har under året blivit lägre än beräknat. Jämfört 
med 2013 så är antalet ärenden färre samt att det inte varit några större ärenden som beviljats. 
Däremot finns ett ärende som är överklagat och ska avgöras av Förvaltningsrätten i Falun och 
som kan komma att innebära stora kostnader för kommunen. 
 
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
§ 23 forts 
 
Bokslut för samhällsutvecklingsförvaltningen 2014 
 
För kraftverket Kvarndammen finns en tidigare avsättning för skadeståndskrav som nu 
återförts, vilket har gett ett överskott. Samtidigt finns obudgeterade advokatkostnader under 
året. 
 
Städenheten har haft lägre vikariekostnader samt högre intäkter under året, vilket har gett ett 
överskott. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 februari 2015 
Bokslut 2014 drift 
Bokslut 2014 investeringar 
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 Diarienummer 
     
 
§ 24 
 
Information om investeringsplanen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ekonom Kerstin Andersson informerar om investeringsplanen som gäller 2015-2017. Tanken 
är att den ska hållas levande och nästa investeringsdialog kommer att hållas i maj. Då kommer 
revideringar ske i planen. Särskilt när det gäller de kommande åren 2016-2017 kommer 
förändringar att ske. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0453/14 
 
§ 25 
 
Ansökan från Hälsinge Låtverkstad och studieförbundet Bilda om 
arrangörsstöd 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bidragsansökan från Bilda GävleDala/Hälsinge Låtverkstad bifalles med en summa av 

15 000 kronor för arrangerande av offentliga folkmusikkonserter under 2015. 
 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för arrangerande föreningar. 

 
 

Sammanfattning  
 
Studieförbundet Bilda GävleDala/Hälsinge Låtverkstad planerar att arrangera minst fem 
offentliga konserttillfällen under 2015 med nationella och lokala folkmusikgrupper i Stallet 
vid Stenegård och ansöker hos Ljusdals kommun om ett bidrag på 23 000 kronor för denna 
verksamhet. Vid konserttillfällena erbjuds unga oetablerade lokala band att agera ”förband” 
till de mer etablerade banden, med syfte att skapa bra tillfällen för unga lokala musiker att få 
uppträda offentligt. Fri entré gäller för skolungdom vid samtliga konserttillfällen. 
 
Organisationen har under tidigare år fått bidrag beviljat av Ljusdals kommun för denna 
verksamhet med 15 000 kronor. Denna summa finns budgeterad inom Musik & 
Kulturenhetens budgetramar även för 2015. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 februari 2015 
Ansökan om arrangörsstöd 10 december 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Bilda GävleDala/Hälsinge Låtverkstad 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0483/14 
 
§ 26 
 
Ansökan från Holännaortens Byalag om bidrag till ljudanläggning och 
scenfond till Holännapaviljongen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från Holännaortens Byalag avseende delfinansiering med maximalt 

12 500 kronor (50 procent av totalkostnaden) bifalles för inköp av ljudutrustning och 
scenfond. 
 

2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangsstöd 
 
 

Sammanfattning  
 
Holännaortens Byalag ansöker hos Ljusdals kommun om ett femtioprocentigt bidrag 
(maximalt 12 500 kronor) för inköp av fast monterad ljudutrustning samt scenfond i byalagets 
samlingslokal Holännapaviljongen. Detta för att kunna arrangera offentliga musikevenemang, 
föredrag och andra kulturarrangemang i lokalen. Investeringen är kostnadsberäknad till totalt 
25 000 kronor och byalaget kan själva finansiera halva investeringskostnaden samt 
installationsarbetet. Samråd i ärendet har skett med fritidsenheten, avseende andra typer av 
sökbara bidrag för samlingslokaler/bygdegårdar i kommunen. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 februari 2015 
Ansökan från Holänna Byalag 22 december 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Holännaortens Byalag 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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§ 27 
 
Information om konstinköp 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Musik- och kulturchef Lasse Norin informerar om de 100 000 kronor som årligen finns 
avsatta i budget till konstinköp och varför man inte gör av med dessa varje år. 
 
Summan är tänkt som ett verksamhetstöd till lokala konstnärer och det kan ibland innebära 
långa processer. Därför är det bra att pengarna kan ackumuleras på kontot. Ett exempel är ”De 
sju dödssynderna” där kommunen hittills har köpt in fem av sju dödssynder (skulpturer). 
 
Bromspaketet som infördes under 2014 för att bromsa upp kommunens kostnader gjorde 
också att ingen konst inhandlades under 2014.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0046/15 
 
§ 28 
 
Hyressättning Folkparken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Hyressättning antas enligt samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 

 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens fastighetsenhet har tillsammans med Folkparksgruppen 
utarbetat ett förslag till hyressättning för externa hyresgäster i Folkparken i Ljusdal. 
 
Efter renovering av folkparkens restaurang har ett stort antal intressenter visat intresse för att 
hyra folkparken och restaurangen. Hyror för nyttjande av ytorna saknas för närvarande. 
Med anledning av detta har ett förslag till hyressättning tagits fram. Hyrorna avser både 
nyttjande av folkparken och restaurangen, tillsammans eller var för sig. Hyrorna bestäms 
årsvis utan indexreglering. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 5 februari 2015 att hyressättningen enligt 
bilaga ”Hyror Folkparken 2015” antas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och bilaga 5 februari 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-02-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

11 

 Diarienummer 
     
 
§ 29 
 
Information om fastighetsenhetens verksamhet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Fastighetschef Anders Berg informerar om fastighetsenhetens verksamhet. 
 
I nuläget består enheten av 16 personer; tre administratörer, 12 vaktmästare och en 
hantverkare. Från den 1 april 2015 är det meningen att de 12 vaktmästarna ska övergå till 
Ljusdalshem enligt den verksamhetsövergång som kommunfullmäktige har beslutat om. 
Hantverkaren kommer att gå i pension inom kort. 
 
Enheten förvaltar 103 424 kvadratmeter byggnader och 323 159 kvadratmeter tomt. Utöver 
skolor, förvaltningsfastigheter och förskolor ansvarar man också för ett antal kulturfastigheter 
som till exempel Stenegård, Fågelsjö gammelgård, Björnbergstornet, vattentornet och även 
Kvistabäcken. 
 
Driftbudgeten omfattar 72,7 miljoner kronor. Summan för periodiskt underhåll är 3,9 miljoner 
kronor och innebär att 30 kronor per kvadratmeter går till periodiskt underhåll. Det kan 
jämföras med Ljusdalshem som använder 160 kronor per kvadratmeter till periodiskt 
underhåll. Till akuta åtgärder finns 2 miljoner kronor. 
 
Målsättningen är att sköta underhållet av kommunens fastighetsinnehav på så sätt att kapitalet 
inte försämras. Detta är dock svårt med dagens budget för periodiskt underhåll på 3,9 miljoner 
kronor. Budgeten borde ligga i intervallet 12-15 miljoner kronor för att målet att på lång sikt 
undvika framtida kapitalförstöring ska klaras. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0061/14 
 
§ 30 
 
Ansökan från Järvsörådet och Friluftsfrämjandet i Järvsö om bidrag till 
driftskostnader för skridskoled Järvsö - Orbaden 
 
Samhällsutvecklingsutskottets föreslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Begäran om bidrag avslås. 

 
 
Sammanfattning  
 
Järvsörådet har inkommit med en skrivelse där man ansöker om bidrag till driften av 
skridskoleden på Ljusnan mellan Järvsö och Orbaden. Ansökan har även gått till Bollnäs 
kommun eftersom leden berör båda kommunerna. Man söker 10 000 kronor från vardera 
kommunen till i första hand bränsle.  
 
Samma ansökan inkom även ifjol och då avslogs denna. Närljus hade då yttrat sig att 
föreningen borde söka medel ur regleringsfonden. Förvaltningen har varit i kontakt med 
kollegor i Bollnäs kommun och de har ännu inte tagit något beslut, men det lutar åt avslag. 
 
Fritidsenheten har inga medel i sin budget för att stötta detta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 januari 2015 
Ansökan 12 januari 2015 
 
Yrkanden  
 
Iréne Jonsson (S): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0414/14 
 
§ 31 
 
Fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler 2015 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Förslaget till fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler godkänns.  
 
2. Pengar tas från kontot investeringsbidrag samlingslokaler  
 
3. Ärendet ska vara slutfört den 31 december 2015 
 
 
Sammanfattning  
 
Sex ansökningar har inkommit och man söker totalt 143 721 kronor. I budget finns 100 000 
kronor avsatta . Eftersom den sökta summan överstiger de medel som finns anvisade i budget 
måste en prioritering göras mellan de olika objekten. 
 
Skålbo Rossla o Skridsviks BGF  33 657 
Föne BGF  11 518 
Holännapaviljongen  10 500 
Boda BGF  36 546 
Järvsöfolkan  23 100 
S. Veckebo Fritidsförening  28 400 
 
Några av föreningarna som lämnat in ansökan har de senaste åren beviljats investeringsbidrag 
och bör därför placeras i en kölista så att de övriga också får del av denna bidragsmöjlighet. 
Om bidraget skall ge någon effekt bör ett antal objekt prioriteras istället för att alla 
ansökningarna får dela lika eller fördelas enligt en procentuell fördelning. I budget för 2015 
finns 100 000 kronor att fördela. Bidrag beviljas med 50 procent av godkänt bidragsunderlag. 
 
Förvaltningens förslag är att investeringsbidraget fördelas enligt nedan och de föreningar som 
inte erhåller bidrag vid årets fördelning hänvisas att återkomma nästa år. 
 
Boda bygdegårdsförening 36 546 
Bygdegårdsföreningen Järvsöfolkan 23 100 
S. Veckebo Fritidsförening 28 400 
Föne Bygdegårdsförening 11 518 
Totalt 99 564 
 
 
Forts s 14 
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 Diarienummer 
   KS 0414/14 
 
§ 31 forts 
 
Fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler 2015 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 januari 2015  
 
Jäv 
 
Iréne Jonsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
László Gönczi (MP) går in som ersättare. 
 
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 0123/14 
 
§ 32 
 
Svar på skrivelse från Järvsö Idrottsförening gällande Älvvallens 
friidrottsdel 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Järvsö IF har inkommit med en skrivelse angående brister på friidrottsanläggningen på 
Älvvallen. Man påpekar bland annat att färgen på linjemarkeringarna bleknat och att sargen 
runt löparbanorna har dåliga infästningar. Eftersom entreprenadens garantitid fortfarande 
gäller kommer förvaltningen att kontakta entreprenören för att genomföra en 
garantibesiktning under våren 2015.  
 
Järvsö IF har också i tidigare skrivelse haft önskemål om att få till stånd en träningsbur för 
slägga och diskus på området. Nu när placeringen av fotbollhallen är klar kommer 
förvaltningen att planera in och färdigställa en sådan innan utomhussäsongen 2015 startar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Järvsö IF:s skrivelse 6 oktober 2014 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 januari 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0532/09 
 
§ 33 
 
Beslut om samråd gällande detaljplan för Stene 6:24 i Järvsö 
"Kulthammar" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Planen gällande Stene 6:24 i Järvsö ”Kulthammar” skickas ut på samråd. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2011 § 251 att ge samhällsutvecklings-
förvaltningen i uppdrag att planlägga Stene 6:24 för bostäder efter ansökan från Kulthammar 
AB som är initiativtagare till projektet. 
 
Kulthammar AB äger fastigheten Stene 6:24 som idag består av ett flerbostadshus i två 
våningar samt en byggnad vars halva yta idag inrymmer ett dagis. Resterande mark utgörs 
främst av öppen mark, åkermark, parkeringar samt två mindre skogspartier. Kulthammar AB 
har uppmärksammat en efterfrågan för nya attraktiva boenden i Järvsö och vill nu genom 
detaljplan möjliggöra nya bostäder i ett attraktivt läge. 
 
Detaljplanen syftar till att utreda och möjliggöra 18-20 nya parhus för bostadsändamål på 
fastigheten Stene 6:24 i Järvsö. Befintlig bebyggelse inom planområdet får 
användningsområden som speglar dagens och framtida användning. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samrådshandlingar 9 februari 2015 
 
Yrkanden 
 
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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   KS 0137/14 
 
§ 34 
 
Antagande av detaljplan för Tälle 27:14 i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplanen för Tälle 27:14 antas.  
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 15 april 2014 samhällsutvecklingsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder på fastigheten Tälle 27:14 efter ansökan från 
Ljusdalshem. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för en fyravånings bostadsbyggnad 
inom fastigheten, till skillnad mot nuvarande detaljplan som enbart medger två våningar.        
 
Planområdet tillika fastigheten är beläget mitt emot brandstationen på Molinsgatan i Ljusdal 
centrum. Planförslaget var föremål för samråd under september/ oktober 2014, och 
underrättelse i januari 2015. Detaljplanen har bedömts uppfylla villkoren för enkelt 
planförfarande och kan därför antas av kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag  
 
Antagandehandlingar 27 januari 2015 
 
Yrkanden 
 
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-02-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0272/14 
 
§ 35 
 
Beslut om samråd gällande detaljplan för Öje 28:1 med flera i Järvsö 
"Stenevägen" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Planen för del av Öje 28:1 med flera i Järvsö ”Stenevägen” skickas ut på samråd.  
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 19 augusti 2014 § 126 samhällsutvecklings-
förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för området söder om Stenevägen i Järvsö för 
bostäder och eventuellt andra lämpade funktioner.   
 
Förvaltningen har i januari 2014 upprättat ett förslag till detaljplan med utgångspunkt i 
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Järvsö. FÖP Järvsö utpekar området som ett 
bebyggelseområde för blandade funktioner.   
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse och utvidga sedan tidigare planlagd 
kvartersmark och markanvändning med bostäder, centrum, handel och kontor samt att ersätta 
ett område för ”allmänt ändamål”, som avser verksamheter med offentliga huvudmän.   
 
Planen handläggs efter ett normalt planförfarande med samråd och granskning.     
 
Beslutsunderlag  
 
Samrådshandlingar 5 februari 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-02-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0042/15 
 
§ 36 
 
Gatubelysning i Sidskogen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Tre belysningsstolpar tas bort i östra delen av Sidskogen. 
 
2. Övrig belysningsanläggning i Sidskogen renoveras och förblir i kommunal regi. 

 
3. Samhällsutvecklingsförvaltningen får fria händer att föra dialog med de boende i 

Sidskogen om de tre belysningspunkter som ska tas bort. 
 

 
Sammanfattning 
 
En gatubelysningspolicy har antagits av kommunfullmäktige. Där anges att kommunal 
belysning endast ska finnas om ” … minst tre bebodda hushåll finns inom ett område av 
samlad bebyggelse (där tomterna gränsar mot varandra eller åtskiljs enbart av väg).” Detta 
gäller längs statlig väg. 
 
Längst österut i Sidskogen saknas boende längs den statliga varför de tre första 
belysningspunkterna bör tas bort. Där övrig belysning finns idag finns även åretruntbebodda 
hushåll varför förvaltningen föreslår en upprustning av anläggningen. Totalt handlar det om 
nio ljuspunkter som kommer bytas ut mot nya. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 februari 2015 
 
Yrkanden 
 
Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Kristoffer Hansson (MP): bifall till att samhällsutvecklingsförvaltningen får fria händer att 
föra dialog med de boende i Sidskogen om de tre belysningspunkter som ska tas bort. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer Iréne Jonssons bifallsyrkande under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
 
 
Forts s 20



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-02-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
   KS 0042/15 
 
§ 36 forts 
 
Gatubelysning i Sidskogen 
 
 
Ordföranden ställer Kristoffer Hanssons tilläggsyrkande under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-02-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
   KS 0043/15 
 
§ 37 
 
Gatubelysning i Hovra 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Belysning längs enskild väg i Hovra tas bort om inte någon förening är villig att överta 

anläggningen. Det kommunala abonnemanget sägs upp. 
 
2. Kommunen erbjuder byrepresentanter ersättningsstolpar till rimlig kostnad, vilket 

beräknas handla om ungefär 8 ljuspunkter som byn själva får sätta upp där de anser att 
nyttan är störst. 
 

Sammanfattning 
 
En gatubelysningspolicy har antagits av kommunfullmäktige. Där anges att kommunal 
belysning inte ska förekomma på enskilda vägar. I östra Hovra finns idag ett stort antal 
kommunala ljuspunkter längs enskild väg, medan den västra delen av byn själva bekostar sin 
belysning. Förvaltningens förslag är att policyn följs och belysningen monteras ner, alternativt 
övertas av byn i sin helhet. 
 
Om vägen varit statlig och kommunen skulle satt upp en ny belysningsanläggningen skulle 
det med dagens policy handla om ungefär sex belysningspunkter med hänsyn taget till antalet 
boende och tätheten mellan bebyggelsen. Därmed kan det antas vara rimligt att en ersättning 
till skälig kostnad inte borde handla om mer än åtta belysningspunkter. För att ge byn 
handlingsutrymme föreslås att stolpar med armaturer skänks till byn för egen uppsättning på 
platser som de boende gemensamt bestämt. En dialog har inletts med byrepresentanter. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 6 februari 2015 
 
Yrkanden  
 
Iréne Jonsson (S), Kristoffer Hansson (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-02-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0045/15 
 
§ 38 
 
Gatubelysning i Storhaga 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Belysningsanläggningen på enskild väg i Storhaga överlåtes på vägförening om intresse 

finns. Om övertagande inte är av intresse monteras belysningen ner. 
 
 

Sammanfattning 
 
En gatubelysningspolicy har antagits av kommunfullmäktige. Där anges att kommunal 
belysning inte ska finnas längs enskild väg. I Storhaga renoverades belysningen längs enskild 
väg för cirka tio år sedan efter en dialog med vägföreningen som då var beredd att överta 
belysningen. Efter renoveringen ändrades uppfattningen kring överenskommelsen och 
kommunen har sedan dess ägt och skött anläggningen. 
 
Förvaltningen anser att det nu dags att överlåta belysningen i Storhaga i enlighet med 
kommunens belysningspolicy. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 februari 2015 
 
Yrkanden 
 
Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-02-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 39 
 
Information om skräpplockardagen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om Skräpplockardagarna 2015.  
 
Skräpplockardagarna arrangeras i ”Håll Sverige rents” regi och för Ljusdals kommuns del 
kommer skräpplockningen att äga rum under vecka 17. 
 
Ifjol hade skräpplockardagarna i Ljusdal cirka 1 400 deltagare och man hoppas att få med lika 
många i år. 
 
Temat för årets skräpplockardagar är ”Återvinning”. 
 
Det går att följa Skräpplockardagarna på internet: 
 
www.hsr.se/skrapplockardagarna  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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