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 Diarienummer 
     
 
§ 40 
 
Information om kadaverhantering/nedgrävning av häst 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Ledamoten Christer Sjöström har ställt en fråga om nya regler för kadaverhantering och 
nedgrävning av döda djur. 
 
Karin Almqvist från miljöenheten informerar om att nya regler gäller från den 1 februari 
2015. 
 
Sällskapsdjur och hästar får grävas ner om det kan ske på lämplig plats utan risk för 
människors hälsa och att vilda djur inte kommer åt dem. 
 
Det är kommunen som bedömer att platsen är lämplig. Ingen avgift tas ut. 
 
För att få gräva ner slaktavfall krävs dock tillstånd. 
 
I Los-Hamra församling och i före detta Kårböle församling får även andra djur och 
slaktavfall grävas ner på samma sätt som ovan. 
 
Christer Sjöström ställer ytterligare frågor som Karin Almqvist inte kan svara på och hon ber 
därför att få återkomma med mer information vid ett annat tillfälle. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 41 
 
Budget för samhällsutvecklingsförvaltningen 2016 och ELP 2017-2018 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Förslag till budgetramar för samhällsutvecklingsförvaltningen 2016 och ELP 2017-2018 

för drift och investering godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Driftbudgeten för samhällsutvecklingsförvaltningen har beräknats utifrån beslutad ekonomisk 
långsiktsplan (ELP) för 2016 och 2017. Utöver detta finns ett tilläggsäskande från och med 
2016 för etablering av ett Kulturcentrum på Slottegymnasiet i enlighet med utredningen som 
gjorts. För 2018 beräknas ingen ytterligare justering av den totala budgetramen utöver den 
justering som görs för generella kostnadsökningar enligt den nya budgetprocessen samt 
tilläggsäskandet för nytt Kulturcentrum. 
 
Fastighetsenhetens budgetram har i förslaget inte justerats utifrån beräknad kostnad för 
vakanta lokaler. 
 
Framtida kostnader för kraftverket Kvarndammen har inte kunnat beräknas. 
 
Utifrån tidigare beslutad ELP har verksamheterna prioriterat sina investeringar under åren 
2016-2018.  
 
Utöver detta finns ytterligare behov av investeringar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 mars 2015 
Förslag budgetramar drift 
Förslag till budgetförändringar/utökningar  
Förslag budgetramar investering 
Förslag till investeringar utöver ram  
Beskrivning investeringsobjekt 
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP): Konsekvensanalys gällande liten bokbuss ska följa med förslaget 
till kommunstyrelsen. 
 
Forts s 6
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 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 41 forts 
 
Budget för samhällsutvecklingsförvaltningen 2016 och ELP 2017-2018 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons tilläggsyrkande 
och finner att samhällsutvecklingsutskottet avslår detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0469/14 
 
§ 42 
 
Yttrande över förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer för Bottenhavets vattendistrikt 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har fått förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitets-
normer för Bottenhavets vattendistrikt för samråd och möjlighet att yttra sig.  
 
Handlingarna är omfattande och detaljrika. Planen, handlingsprogrammet och tillhörande 
miljökvalitetsnormer är en följd av EU:s ramdirektiv för vatten.  
 
Kommunekolog Niklas Svensson har tagit fram förslag till yttrande. 
 
I yttrandet skriver han bland annat: 
 
”Ljusdals kommun tillstyrker förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer för Bottenhavets vattendistrikt. Kommunen efterlyser dock mer 
kretsloppstänkande, att mer fokus läggs på cirkulation av näringsämnen i samhället.  
 
Det saknas kunskap och förslag på hur skogsbruket ska minska sin påverkan på 
vattenförekomsterna. Här behövs mer krav på skogsbruket som leder fram till konkreta 
åtgärder. 
 
Den kommunala tillsynen behöver förstärkas om de mål som finns i förvaltningsplanen ska 
uppnås. Här behövs mer resurser för främst utredning och planering av verksamheten, medel 
som inte direkt kan betalas av verksamhetsutövarna. Ljusdals kommun föreslår att 
vattenmyndigheten ser till att särskilda medel till detta avsätts. 
 
Det är mycket angeläget att arbetet med åtgärder i vattendrag som påverkats av flottning, 
reglering och vattenkraft åtgärdas. Arbetet med biologiska återställningsåtgärder har påbörjats 
bland annat genom den fiskeplan som kommunen upprättar under 2015. Det är mycket viktigt 
att det tillskapas resurser för genomförande av de föreslagna åtgärderna.  
 
 
Forts s 8
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 Diarienummer 
   KS 0469/14 
 
§ 42 forts 
 
Yttrande över förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer för Bottenhavets vattendistrikt 
 
Det råder felaktiga uppgifter om grundvattenförekomsterna i Ljusdal-Borr där det finns 
angivet att vattentäkten innehåller rester från bekämpningsmededel (BAM). Detta gäller för 
Järvsö men inte Ljusdal.  
 
Åtgärd nr 5 bedöms inte vara relevant för Ljusdals kommun.” 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att yttrandet godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 9 mars 2015 
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (SRD), Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
yttrande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0448/14 
 
§ 43 
 
Beslut om samråd gällande upphävande av del av byggnadsplan för Norr 
Kyrkbyn i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Förslag till upphävande av del av byggnadsplan för Norr Kyrkbyn i Järvsö skickas ut på 

samråd.  
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fick den 20 januari 2015 § 14 i uppdrag av utskottet att 
upprätta ett förslag till upphävande av del av byggnadsplan för Norr Kyrkbyn i Järvsö.  
 
Förslaget ligger i linje med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Järvsö där del av  
gällande byggnadsplan för Norr Kyrkbyn har identifierats som inaktuell med hänsyn till att 
planerat industriområde inte är genomfört och att det är beläget på en sådan plats som inte 
längre kan anses motiverad att ianspråkta för ändamålet med hänsyn till att området omfattas 
av riksintressen, naturvårdsområde och av översvämningsrisk.  
 
Upphävandeområdet är beläget öster om järnvägen cirka 500 meter nordost om Järvsö tätort. 
 
Planen upprättas efter en ny planprocess som trädde i kraft den 1 januari 2015 och som 
innehåller standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande. Upphävandet 
bedöms uppfylla villkoren för att upprättas via ett begränsat förfarande, som endast innehåller 
ett kommunikationssteg till berörda sakägare med flera. innan antagande.    
 
Beslutsunderlag 
 
Samrådshandlingar 26 februari 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0057/09 
 
§ 44 
 
Beslut om samråd - LIS- områden, Tematiskt tillägg till översiktsplan 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. LIS-planen skickas ut på samråd. 
 
 
Sammanfattning 
 
I maj 2009 beslutade kommunstyrelsen att ge samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta ett förslag till ett tematiskt tillägg om landsbygdsutveckling i strandnära lägen till 
kommunens översiktsplan. Arbetet med LIS-planen beslutade kommunstyrelsen att inleda 
efter att det tematiska tillägget gällande vindkraft var färdigställt.  
 
I september 2013 beslutade kommunstyrelsen att godkänna den projektbeskrivning som 
samhällsutvecklingsförvaltningen tagit fram innehållande en beskrivning för arbetet med att ta 
fram ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan gällande landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen i Ljusdals kommun. 
 
I oktober och november 2013 höll kommunen tidiga samråd med invånare, enskilda, 
fastighetsägare, intresseföreningar, organisationer och byalag eller liknande. Efter de tidiga 
samråden inleddes arbetet med att utforma ett samrådsförslag utifrån de inkomna föreslagen 
till LIS-områden. Dessa har utretts utifrån projektbeskrivningens riktlinjer samt lagstiftning 
och annan bedömning av områdenas lämplighet. 
 
Områden som kommunen efter detta arbete ansett lämpliga redovisas i ett förslag till LIS-plan 
som ska ställas ut för samråd. Under samrådstiden tar kommunen in synpunkter på 
samrådsförslaget, vilka redovisas med kommentarer från kommunen i en samrådsredogörelse.  
 
Förslaget innehåller 56 utpekade områden i 31 vattendrag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 februari 2015 
Samrådsversion LIS-plan 9 februari 2015 
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 Diarienummer 
   KS 0522/13 
 
§ 45 
 
Information om återremitterat ärende gällande ansökan Hemberget 
Vindkraftpark 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2015, § 33 att återremittera ansökan från Nordex 
Sverige AB om miljötillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av vindkraftpark 
Hemberget till samhällsutvecklingsutskottet. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet hade föreslagit att ansökan inte skulle tillstyrkas då 15 verk av 
de sökta 34 är placerade utanför det område som pekats ut som lämpligt för vindkraft i 
Ljusdals kommuns vindkraftplan. 
 
Nordex Sverige AB avser nu inkomma med en reviderad ansökan till Miljöprövnings-
delegationen, Länsstyrelsen Dalarnas län. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 februari 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 december 2014, § 208 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 december 2014 
Remiss från Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarnas län, 20 augusti 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0108/15 
 
§ 46 
 
Försäljning av fastigheten Kläppa 10:48 i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort ska avvaktas innan eventuellt beslut 

om försäljning av Kläppa 10:48 fattas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ägarna av fastigheterna Kläppa 10:47 och 10:49 önskar tillsammans förvärva den 
mellanliggande fastigheten Kläppa 10:48 som utgör en detaljplanelagd byggnadstomt. 
 
Den aktuella tomten har funnits tillgänglig för tomtköpare sedan åttiotalet, då övriga 
tomter i området bebyggdes, men inte varit föremål för intresse.  
 
Tomten är knappt 800 kvadratmeter, vilket var vanligt på 1970- och 80-talen. Tomter som 
sålts senare är oftast mellan 1 000 och 1 200 kvadratmeter. Givet att storleken på villor 
tenderar att öka kan tomtytan vara något knapp för en nybyggnation.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 mars 2015 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till att tomten säljs. 
 
Yvonne Oscarsson (V): Den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort ska avvaktas innan 
eventuellt beslut om försäljning av Kläppa 10:48 fattas. 
 
Yrkanden  
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att den fördjupade 
översiktsplanen för Ljusdals tätort ska avvaktas innan eventuellt beslut om försäljning av 
Kläppa 10:48 fattas. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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   KS 0109/15 
 
§ 47 
 
Försäljning av del av fastigheten Svedja 7:1 i Korskrogen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Kommunen säljer ett område om cirka 400 kvm av fastigheten Svedja 7:11 till ägaren av 

Svedja 12:1 för köpeskilling av 15 kronor per kvm. 
 
2. Kommunen säljer ett område om cirka 650 kvm av fastigheten Svedja 7:11 till ägaren av 

Svedja 7:23 för en köpeskilling av 15 kronor per kvm. 
 
3. Köparna står för fastighetsbildningskostnaderna. 

 
 
Sammanfattning  
 
Detaljplanen i Korskrogen har nyligen ändrats. En av ändringarna innebär att ett område av 
fastigheten Svedja 7:11, som tidigare har varit allmän plats i detaljplanen, nu lagts ut som 
bostadsmark, vilket möjliggör en försäljning av tillskottsmark till två angränsande fastigheter. 
 
Detta skulle innebära att tomtbildningen mot Lingonstigen blir mer ändamålsenlig. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 9 mars 2015 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0228/14 
 
§ 48 
 
Fritidsgårdarnas öppettider 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Utredningen gällande öppettider på fritidsgårdarna under loven godkänns. 
 
  
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 augusti 2014, § 179 att ge samhällsutvecklings-
förvaltningen i uppdrag att utreda utökade öppettider under loven.  
 
Chefen för fritidsgårdarna Esbjörn Johansson har nu genomfört utredningen och föreslår att 
den godkänns. I utredningen skriver han: 
 
”Fritidsgårdarna är som regel öppna under de flesta lov. Under juli månad och en vecka i 
augusti gör den öppna verksamheten ett uppehåll eller så bedrivs annan typ av verksamhet.  
Behovet om att hålla fritidsgårdarna öppna på sommaren har påtalats tidigare.  
Olika försök har genomförts, men besöksfrekvensen har varit alltför låg för att det ska kunna 
motiveras att drivas vidare.  
 
Liknande diskussioner har förts i Hudiksvalls, Bollnäs och Söderhamns kommuner som 
provat med olika insatser, allt från uppsökande verksamhet och aktiviteter kring centrum och 
badstränder till att ha ”gårdarna” öppna, men med resultatet att få ungdomar besöker 
aktiviteterna och verksamheten. 
 
Ett beslut om utökat öppethållande på sommaren skulle få konsvekvenser på andra insatser 
som skolavslutningsarrangemang, läger, resor med mera genom att det skulle kräva en 
omfördelning av personalens arbetstider och semestrar. Att anställa sommarvikarer på 
fritidsgårdarna kan inte motiveras av ekonomiska skäl. I kommunens fritidsgårdsverksamhet 
innebär det inte alltid att bara ta hänsyn till antalet besökare. För en del besökare är 
fritidsgården mer betydelsefull och de tycker att fritidsgårdarna i vår kommun borde vara 
öppna på sommarloven, osäkerheten är ändå stor om de skulle besöka den.  
 
Ibland händer det att unga är inblandade i olika typer av skadegörelse och andra brott.  
Är motivet att ha fritidsgårdarna öppna helt eller delvis på sommaren för att bidra till minskad 
skadegörelse, har det visat sig att skadegörelsen inträffat på sena kvällar och nätter när 
fritidsgårdarna ändå har stängt.  
 
Forts s 15
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15 

 Diarienummer 
   KS 0228/14 
 
§ 48 forts 
 
Fritidsgårdarnas öppettider 
 
 
Beslutet om att återinföra lördagsöppet på Kläppa fritidsgård på lördagar har visat sig vara 
mycket positivt. Under hösten (slutet av augusti-december) 2014 har det i snitt varit 50-60 
ungdomar (som minst 30 och som mest 90) som besökt Kläppa på lördagar”.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 11 februari 2015 
Kommunstyrelsens protokoll 7 augusti 2014, § 179  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-03-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
   KS 0249/13 
 
§ 49 
 
Belysning i Lomsjöhed 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att svara de boende i Lomsjöhed. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 14 maj 2013, § 116 att belysningsanläggningen i 
Lomsjöhed skulle rivas. Trafikverket skulle vid beslutstillfället utföra vägarbeten genom 
Lomsjöhed och ville veta om belysningsstolparna skulle vara kvar. 
 
Ljusdals kommuns belysningspolicy säger att ”För att belysning ska uppföras krävs att minst 
tre bebodda hushåll finns inom ett område av samlad bebyggelse (där tomterna gränsar mot 
varandra eller åtskiljs enbart av väg)”. Detta gäller såväl kompletterande belysning som 
befintliga anläggningar. På den aktuella platsen fanns vid beslutstillfället fem hushåll där 
ägarna var skrivna på adressen, men de gränsade inte till varandra och flera av hushållen låg 
en bit ifrån vägen. 
 
En representant för byinvånarna skrev i september 2014 till kommunen och meddelade att det 
nu fanns tre närliggande hushåll med fast boende där tomterna gränsar mot varandra. I en 
fastighet, skrev han, har inflyttning av två skolbarn skett under det senaste året. Han skrev 
också att stolparna står kvar. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 14 oktober 2014, § 175 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att fråga Trafikverket hur de ställer sig till att bekosta 

belysning vid påstigningsplats för skolskjuts i Lomsjöhed.  
 
2. Samtidigt ska förvaltningen ta reda på vad det skulle kosta att sätta upp en 

belysningspunkt vid platsen samt på hur många platser i kommunen det finns 
påstigningsplatser för skolskjuts utan belysning. 

 
Svar har nu kommit från Trafikverket där verket meddelar att man i Lomsjöhed bedömt att 
belysning inte bör prioriteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Gata- och parkchefens skrivelse 18 september 2014 
Skrivelse från representant för byinvånarna i Lomsjöhed 2 september 2014 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 116 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-03-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
     
 
§ 50 
 
Information om vatten vid fotbollshallen på Älvvallen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg och gatuingenjör Roland Wallström informerar om 
markarbetena inför konstgräsplan/fotbollshall. Det har upptäckts att vatten trycker på mot den 
blivande planen och därför måste nivån höjas upp. 
 
Just nu ligger verksamheten nere i väntan på att tjälen ska gå ur marken. Då ska matjorden 
bort och nivån ska höjas upp. Man räknar med det ska vara klart för konstgräsläggning den 1 
juni 2015. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-03-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
     
 
§ 51 
 
Information om standarden på det kommunala vägnätet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ordföranden ställer frågor angående standarden på de kommunala vägarna och om 
genomfarten i tätorten. 
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om att när det gäller Norra 
Järnvägsgatan är det Trafikverket som har ansvaret, men kommunen har redan börjat prata 
med verket om att sopning av vägen måste göras i tid i år. 
 
Emma Nordebo Snygg informerar också om vilka vägar som kommer att åtgärdas under året: 
 
Ljusdal: 
 
• Smedsgatan/Kyrksjönäsvägen (i vår när tjälen gått ur marken) 
• Hotellgatan (i vår) 
• Trädgårdsgatan/Lasarettsgatan 
• Kläppavägen 
• Stora Vintergatan 
• Åtgärd på Ringvägen förbi Stenhamreskolan (där vi fått statlig medfinansiering) 
 
Färila: 
 
• Zorrovägen fram till Amorvägen samt Amorvägen 
• Trottoarerna runt Hälsocentralen 
• Kårgårdsvägen (om pengarna räcker) 
 
Järvsö: 
 
• Vallmovägens gång- och cykelväg 
• Anders-Persvägen (asfalten tas bort tills omkringliggande byggnadsprojekt är klara) 
• Stationsgatan där den går förbi campingen (sen är gatan klar) 
• Friskasvägen förbi ICA och nedanför förbi Apoteket 
• Eventuell snutt på Renbergsvägen (om pengarna räcker) 
 
Beslutsexpediering 
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-03-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 52 
 
Information om solcellsbelysningen i Ramsjö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
I Ramsjö har samhällsutvecklingsförvaltningen testat att sätta upp två solcellsdrivna 
belysningsarmaturer längs en gång- och cykelväg som leder förbi en lekpark i Ramsjö och 
som inte snöröjs vintertid. Armaturerna tänds när någon går förbi. 
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg får frågan om hur dessa fungerar och informerar 
om att hon inte gjort någon förfrågan om detta, men att det inte inkommit några klagomål. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-03-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0023/15 
 
§ 53 
 
Ansökan från Tallåsens Paintbollförening om att bli bidragsberättigad 
förening 
 
Samhällsutvecklingsutskottets föreslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan om att anta föreningen som bidragsberättigad förening avslås. 
 
2. Önskemålet om att få hyra Tallåsenhallen till föreningspris bifalles. 

 
 
Sammanfattning  
 
Tallåsens Paintballförening ansöker om att bli antagen som bidragsberättigad förening.  
 
Föreningen är ansluten till Svenska Paintballförbundet som 2011 ansökte om medlemskap i 
Riksidrottsförbundet, men fick avslag. Motiveringen var att förbundet ansågs vara ett för ungt 
förbund som ännu inte nått den omfattning och organisatoriska stadga som krävs av ett 
förbund inom Riksidrottsförbundet. Riksidrottsstyrelsen tog inte ställning till om Paintball 
som företeelse inryms under definitionen idrott. Om kommunen inte är villig att anta 
föreningen som bidragsberättigad så är deras önskan att få hyra Tallåsenhallen till 
föreningspris.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 februari 2015 
Ansökan från Tallåsens Paintballförening 20 januari 2015 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V), Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-03-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0257/14 
 
§ 54 
 
Ansökan från Hedsta Bystuga om bidrag till handikappanpassad 
bastuanläggning 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan från Hedsta Bystuga avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Hedsta Bystuga har inkommit med en ansökan om bidrag till sin bastuanläggning i Hedsta.  
 
Det är samma ärende som kom in i augusti 2014 och då avslogs av kommunstyrelsen den 9 
oktober 2014, § 229. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen lämnar samma svar som förra gången. Investeringsbidraget 
för godkända samlingslokaler är redan fördelat för 2015 och dessutom är denna förening inte 
en av de godkända samlingslokaler som har möjlighet att söka investeringsbidrag. Skillnaden 
från fjolårets ansökan är att man då sökte kommunalt bidrag med 116 000 kronor och i årets 
ansökan söker man minst 85 000 kronor.  
 
Om politikerna vill ändra sitt beslut från tidigare måste man frångå de fastlagda 
bestämmelserna och ändra dem och i så fall skjuta till medel för att bevilja ansökan.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 mars 2015 
Ansökan från Hedsta Bystuga 3 mars 2015 
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0094/15 
 
§ 55 
 
Redovisning av förhållandet mellan driftbidraget till föreningsägda idrotts- 
och sportanläggningar och taxorna i våra kommunala anläggningar 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Analysen godkänns. 
 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till nya regler med 

större rättvisa mellan anläggningar och orter 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förhållandet 
mellan driftbidraget till föreningsägda idrotts- och sportanläggningar och taxorna som idag 
föreligger på våra kommunala anläggningar. Grunden till uppdraget var att Ljusdals IF i en 
skrivelse vill att kommunen ska se över och förändra kostnaderna för hyror av Sporthallar, 
gräs och grusplaner. Deras förslag på förändring var : 
 
1. Att kostnader för plan och hallhyror tas bort eller sänks till en lägre fast årskostnad 
2. Att eventuella hyreskostnader delas upp i månadsavgifter 
 
Förvaltningen har nu genomfört analysen i samarbete med Utvärderingsringen och presenterar 
den för utskottet. Kontentan och en av slutkommentarerna i analysen är; att införa en nolltaxa 
i kommunens idrottsanläggningar skulle innebära en ökad kommunal kostnad med cirka 
800 000 kronor i dagsläget. Att också införa nolltaxa hos de föreningsägda idrotts- och 
sportanläggningarna skulle innebära en ytterligare kostnadsökning på cirka 2,5 miljoner 
kronor.  
 
Ett politiskt ställningstagande bör göras för att förvaltningen ska veta hur man skall hantera 
frågan. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 mars 2015 
Analys av subventioner i kommunens anläggningar och driftbidrag till föreningar som 
äger/driver anläggningar 5 mars 2015 
 
Forts s 23



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0094/15 
 
§ 55 forts 
 
Redovisning av förhållandet mellan driftbidraget till föreningsägda idrotts- 
och sportanläggningar och taxorna i våra kommunala anläggningar 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP), Yvonne Oscarsson (V): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag 
att ta fram förslag till nya regler med större rättvisa mellan anläggningar och orter. 
 
László Gönczi (MP): Förslaget ska leda till en lägre subventionering och fokusera på barns 
och ungdomars aktiviteter.   
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer László Gönczis och Yvonne Oscarssons yrkande under proposition och 
finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer László Gönczis andra yrkande under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet avslår detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-03-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0093/15 
 
§ 56 
 
Revidering av bidragsnormerna på fritidsenheten 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. De redaktionella förändringarna i fritidsenhetens bidragsnormer godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningen har gjort ett förslag till justeringar av text i Fritidsenhetens bidragsnormer. Viss 
text, siffror och datum har ändrats i bidragshäftet så att de stämmer överens med vad som 
gäller nu. Om förslaget går igenom kommer förändringen även att ske på hemsidan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 mars 2015 
Utkast bidragsnormer 5 mars 2015 
 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens 
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 Diarienummer 
   KS 0068/15 
 
§ 57 
 
Ansökan från Albert Viksten Sällskapet gällande bidrag till tryckkostnader 
av skriften  En resa i tredje generationen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från Albert Viksten Sällskapet om 15 000 kronor, för produktion av 

skriften ”En resa i tredje generationen”, bifalles. 
 

2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för kulturprojekt och arrangemang. 
 
 

Sammanfattning  
 
Föreningen Albert Viksten Sällskapet planerar att ge ut en skrift i text och bild med 
reseskildringar från Alberts barnbarns, Anders Berghagens, nyligen genomförda resa i British 
Columbia (Kanada). Albert gjorde samma resa 1936 och även Alberts son Sven Viksten 1984 
och föreningen vill nu tillsammans med Anders Berghagen uppmärksamma och dokumentera 
dessa unika äventyrs- och reseberättelser med utgångspunkt från resan 2014 samt med 
tillbakablickar på de två tidigare resorna. Skriften ska tryckas i cirka 200 exemplar och bland 
annat användas i rekryteringssyfte av nya medlemmar till föreningen. Detta genom att dela ut 
skriften vid olika typer av offentliga arrangemang som föreningen planerar att genomföra. 
Den totala produktionskostnaden är beräknad till 80 000 kronor och föreningen ansöker hos 
Ljusdals kommun om ett bidrag på 15 000 kronor. Övriga kostnader skall täckas av en egen 
insats på 25 000 kronor samt sökta bidrag på 40 000 kronor hos andra bidragsgivare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 mars 2015 
Ansökan från Föreningen Albert Viksten Sällskapet 6 februari 2015 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S), Christer Sjöström (M), László Gönczi (MP): bifall till 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Albert Viksten Sällskapet 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-03-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0410/14 
 
§ 58 
 
Motion från Malin Ängerå (S) och Mattias Hedin (S) om Arena Ljusdal 
med Estrad Ljusdal som förebild 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Malin Ängerå (S) och Mattias Hedin (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där de 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utreda utgångspunkter och förutsättningar för en 
paraplyorganisation inom fritids- och idrottsverksamhetsområdet i nära samverkan med 
motsvarande organisation för kulturverksamhet ”Estrad Ljusdal”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2014, § 197 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att motionen ”Arena Ljusdal med 
Estrad Ljusdal som förebild” tillstyrks samt förordar att en utredning genomförs i enlighet 
med motionärernas förslag. 
 
Förvaltningen ser stora verksamhetsmässiga fördelar med en etablering av en idrottslig 
samverkansorganisation för barn och ungdomar enligt samma organisatoriska modell som 
inom Estrad Ljusdal (kommunen i en koordinerande roll/funktion och föreningar/ 
studieförbund som operativa aktörer i verksamheten). Dessutom skulle avsevärda 
organisatoriska och verksamhetsmässiga samordningsvinster kunna skapas mellan idrottslig 
verksamhet och kulturell verksamhet för barn och ungdomar i kommunen i och med förslaget 
i motionen. En eventuell utredning i enlighet med motionen kan genomföras under 2015 av 
samhällsutvecklingsförvaltningen, där förutsättningar och kostnader för ett eventuellt 
genomförande kan klarläggas inför kommande beslut i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Socialdemokraterna via Malin 
Ängerå och Mattias Hedin motionerat om en utredning angående förutsättningarna för en 
paraplyorganisation inom fritids- och idrottsområdet.  I motionen beskrivs möjligheten att 
införa en liknande funktion som nu redan finns inom kulturverksamheten ”Estrad Ljusdal”. 
 
 
Forts s 27
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 Diarienummer 
   KS 0410/14 
 
§ 58 forts 
 
Motion från Malin Ängerå (S) och Mattias Hedin (S) om Arena Ljusdal 
med Estrad Ljusdal som förebild 
 
Vi är på god väg att genomföra ett ”rörligt” Kulturcentrum vid Slottegymnasiet. Estrad 
Ljusdal har i detta sammanhang en viktig roll när det gäller scenkonst. Att på liknande sätt 
involvera fritid och idrott ser jag som en stor utvecklingspotential för flera områden. Jag 
tänker i första hand på barn och unga, men detta skulle även gynna vuxna, Slottegymnasiet 
och Ljusdal som helhet.  
 
Därför föreslås att motionen ska bifallas.  
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 27 januari 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 januari 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 december 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 197 
Motion 14 november 2014 
 
Yrkanden 
 
Irené Jonsson (S): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
 



 PROTOKOLL 
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 Diarienummer 
   KS 0394/14 
 
§ 59 
 
Medborgarförslag om parkerings- och trafiksituationen på Tällegatan 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren skriver att 
parkerings- och trafiksituationen på Tällegatan i Ljusdal är under all kritik, så gott som 
dagligen kör bilar mot trafikriktningen och bilar står parkerade hela dagen trots bestämmelsen 
om två timmars parkeringstid. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2014, § 198 att överlämna beslutsrätten 
gällande medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen har förståelse för att 
kunder till verksamheterna längs Tällegatan har svårt att hitta platser i direkt anslutning till 
målpunkterna. Dels är platserna längs gatan få, dels står bilarna parkerade längre än den tid 
som är tillåten. Parkeringsövervakning sker mycket sporadiskt i Ljusdal, vilket är något 
förvaltningen arbetar med att hitta en lösning på. Förvaltningen har även åtgärdat den vridna 
skylt som förslagsställaren uppmärksammat. 
 
Förvaltningen anser dock inte att problemen är så stora att en del av torget ska användas för 
parkering. I Ljusdal finns egentligen endast två riktiga torg, dels Riotorget och dels Postplan. 
Ur ett stadsbyggnadsperspektiv bör vi värna om dessa platser som är till för evenemang, 
demonstrationer och allmänt folkliv. Parkeringsplatser finns i närheten av Riotorget, t ex på 
södra sidan om Norra Järnvägsgatan, både mitt emot biografen och mitt emot Coop samt 
bakom biografen. Då avståndet inte är mer än 120 meter får det anses vara fullt godtagbart.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att initiativ har tagits för att starta en 
process för att utveckla hela Ljusdals köping. Behov av parkeringsplatser är en fråga som 
kommer att ingå i den processen. Ur ”stadsbyggnadsperspektiv” bör de få torg som finns i 
köpingen värnas. Parkeringsplatser för besökare, boende, turister och handel måste ses i ett 
helhetsperspektiv för köpingens centrum och medborgarförslaget förslås därför avslås. 
 
Forts s 29
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 Diarienummer 
   KS 0394/14 
 
§ 59 forts 
 
Medborgarförslag om parkerings- och trafiksituationen på Tällegatan 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 3 mars 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 12 januari 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014 
Medborgarförslag 5 november 2014 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S), Irené Jonsson (S): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0025/15 
 
§ 60 
 
Beslut från Bergsstaten för kännedom till samhällsutvecklingsutskottet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Bergsstaten har beviljat undersökningstillstånd för följande områden: 
 
Stormyråsen nr 7 Koppar och guld 3 år 
Vendelån nr 3 Guld Förlängning 1 år 
Vendelån nr 4 Guld Förlängning 1 år 
Mårdsjöbackarna Koppar 3 år 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Beslut från Bergsstaten - Stormyråsen nr 7, 21 januari 2015 
Beslut från Bergsstaten - Vendelån nr 3, 4 februari 2015 
Beslut från Bergsstaten - Vendelån nr 4, 4 februari 2015 
Beslut från Bergsstaten – Mårdsjöbackarna, 26 februari 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0331/14 
 
§ 61 
 
Kemikalieinspektionens rapport 7/13 Avgivning av bisfenol A (BPA) vid 
renovering av dricksvattenrör för kännedom till samhällsutvecklingsutskottet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen fick i september 2014 en remiss från Miljödepartementet gällande 
Kemikalieinspektionens rapport 7/13 Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av 
dricksvattenrör. 
 
Regeringen uppdrog i april 2012 till Kemikalieinspektionen att gemensamt med Boverket och 
Livsmedelsverket genomföra en kartläggning av i vilken utsträckning bisfenol A (BPA) kan 
avges vid renovering av dricksvattenrör samt vid behov föreslå åtgärder för att minska 
exponeringen 
. 
Ungefär 3000 lägenheter i flerbostadshus i Sverige har tappvattenrör relinade med epoxi. 
Analyser av vatten från några av dessa lägenheter påvisar BPA i dricks- och varmvatten. 
Utredningen visar att det främst är när tvåkomponentsepoxi används vid relining som BPA 
förekommer i tappvatten. 
 
En riskbedömning baserat på de halter som uppmätts i dricksvattnet (tappkallvatten) visar inte 
på någon risk för människors hälsa. Provtagning visar på högra halter i tappvarmvatten. Det 
kan inte uteslutas att vissa föräldrar, mot Livsmedelsverkets rekommendation, blandar 
mjölkersättning på ljummet vatten direkt från kranen. Kemikalieinspektionen bedömer att om 
ett spädbarn dagligen får ersättning blandat på ljummet vatten är säkerhetsmarginalen för 
skador på hälsa för liten. EFSA´s (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) 
nuvarande bedömning är dock att ingen risk för negativa effekter på hälsan finns, även om 
barnet konsumerar enbart varmvatten. 
 
Inga aktörer på den svenska marknaden använder idag epoxibaserade material. Det finns dock 
inget förbud för att använda epoxibaserade material vid relining av tappvattenrör. 
 
Kemikalieinspektionen föreslår tillsammans med Boverket och Livsmedelsverket, ett 
nationellt förbud mot användningen av tvåkomponentsepoxi i relining av tappvattenrör. 
Förslaget innebär att förbudet införs i förordningen (1998:994) om förbud m.m i vissa fall i 
samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. 
 
Forts s 32
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 Diarienummer 
   KS 0331/14 
 
§ 61 forts 
 
Kemikalieinspektionens rapport 7/13 Avgivning av bisfenol A (BPA) vid 
renovering av dricksvattenrör för kännedom till samhällsutvecklingsutskottet 
 
Av olika skäl hann inte kommunen besvara remissen i tid, men kommunstyrelsens beredning 
valde ändå att inhämta svar från miljöenheten och Ljusdalshem. Ljusdal Vatten hade tidigare 
meddelat att den typ av material som det refereras till i rapporten enbart används i 
flerbostadshus (internt i byggnaden) och inte i kommunala vattenledningar.  
 
Miljöenheten gör bedömningen att det inte borde uppstå några som helst negativa 
konsekvenser med ett sådant lagförslag för kommunen. Enligt utredningen finns det inga 
aktörer på marknaden i dag som använder epoxibaseradematerial vid relining och ett förbud 
minskar riskerna avsevärt för att man av okunskap vid beställning av reliningsarbeten skulle 
använda tvåkompentsepoxi. 
 
Huruvida det finns tappvattenrör som har renoverats och då riskerat att ge upphov till BPA i 
tappvattnet har miljöenheten inga uppgifter om. Det är också viktigt att komma ihåg att det i 
dag inte anses medföra några hälsorisker att utsättas för BPA i dricksvattnet från relinade rör. 
Även om det är den bedömning som görs idag, är BPA en kemikalie som kan medföra 
hormonstörningar och därför är det viktigt att minimera riskerna för att människor och djur 
utsätts för höga halter BPA.  
 
AB Ljusdalshem meddelar att de inte renoverar dricksvattenrör genom relining då det finns 
risk vid vissa metoder att bisfenol mm kan avges i det vatten hyresgästerna ska dricka. Det 
finns företag som använder plaster för relining som inte innehåller bisfenol. Då 
dricksvattenrören är förhållandevis tunna och man genom relining av insidan gör dem ännu 
tunnare blir dessa relinade rör väldigt känsliga för vattenavlagringar med framtida problem 
som följd. Många gamla dricksvattenrör är gömda i väggar och golv, vilket ger stora skador 
vid läckage. Sammantaget gör detta att AB Ljusdalshems policy är att dra nya och synliga 
dricksvattenrör. Vid renovering av avloppsrör så använder sig AB Ljusdalshem av 
reliningsmetoden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Yttrande från miljöenheten 2 februari 2015 
Yttrande från Ljusdalshem 27 januari 2015 
Meddelande från Ljusdal Vatten AB 27 oktober 2014 
Remiss 25 september 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt    
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§ 62 
 
Information om kontroll av vattenkvaliteten i Färila Simhall 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Tjänstgörande ersättaren László Gönczi (MP) framför farhågor som en anställd vid Färila 
simhall har yttrat över vattenkvaliteten då det är den egna personalen som tar proverna och 
inte miljöenhetens personal. 
 
Fritidschef Pelle Ferm informerar om det finns en överenskommelse med miljöenheten om att 
fritidsenheten utför självkontroll på grund av att miljöenheten inte har resurser att utföra 
kontroller.  
 
Prov tas en gång i månaden som skickas till Alcontrol. Två gånger om året; i mars och 
september genomförs större provtagningar. 
 
Provsvaren sänds till både till fritidsenheten och miljöenheten. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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