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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0380/10
§ 63

Revidering av tillsynstaxa gällande tillsyn av brandfarliga och explosiva
varor
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Taxan för tillsyn enligt lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt tillsyn enligt lag
(SFS 2010: 1011) om brandfarliga och explosiva varor ändras till en enhetlig grundavgift
för samtliga objekt och därefter faktisk tid för tillsynsbesöket:
1. Grundavgiften är 1000 kronor
2. Varje påbörjad timme debiteras med 600 kronor
2. Timtiden skall årligen regleras enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

Sammanfattning
Myndighetsnämnden är den nämnd och räddningstjänsten den kommunala enhet som
organiserar det brandförebyggande arbete som kommunen enligt Lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor och Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ansvarar för.
Taxorna för tillsynsbesöken som kommunfullmäktige beslutat om blev efter revidering den 27
augusti 2007 olika trots att uppgifterna inför och vid besök på objekten är likvärdiga och i tid
lika omfattande. Räddningstjänsten anser därför att taxorna ska vara lika oavsett vilken
lagstiftning som föranleder tillsynsbesöket I det fall tillsynsbesöket är föranledd av båda
lagstiftningarna debiteras endast en grundavgift.
I nu gällande taxa är grundavgiften 600 kronor och varje påbörjad timme debiteras med 400
kronor.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstens skrivelse 17 mars 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 20 december 2010, § 252

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0465/12
§ 64

Begäran om tilläggsbudget samt igångsättningstillstånd gällande
Propellerns förskola i Färila
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Budgeten för om- och tillbyggnad av Propellerns förskola utökas med 1 722 600 kronor.

2.

Pengar tas från kommunstyrelsens tilläggsbudget.

3.

Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för projektet.

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

När ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska en uppskattning av utökningen av
driftskostnad, som följer av ombyggnaden, finnas med.

Sammanfattning
Frågan om en utbyggnad och/eller en ombyggnad av Propellerns förskola har diskuterats
under flera år. Den 31 oktober 2012 inkom till kommunstyrelsen en skrivelse från förskolan
med förslag till utbyggnad med ytterligare en avdelning, vilket också skulle lösa problemen
med kök, personalrum och förråd.
Genom tillkomsten av en ny fristående förskola i Färila 2013 minskade trycket på nya
barnomsorgsplatser, men arbetsmiljöproblemen i nuvarande lokaler kvarstår.
Köket är litet och saknar godkänd ventilation och avlopp samt avställningsytor. Det blir varmt
och fuktigt, vilket gör arbetet både tungt och farligt. Även personalutrymmena är för små och
icke ändamålsenliga, och det saknas förrådsutrymmen. Material för utelek förvaras bland
annat inne på toaletterna.
Problemen har påpekats vid flera skyddsronder och resulterade den 8 november 2013 i en
anmälan mot kommunen enligt arbetsmiljölagens 6 kap 6 a §. Utan tydliga åtgärder för att
komma tillrätta med problemen kan de också komma att prövas enligt samma lags 7 kap 7 §,
enligt vilken Arbetsmiljöverket kan utdöma vite om problemen inte åtgärdas.
Mindre genomgripande åtgärder har redan vidtagits för att lösa de mest akuta problemen, men
en tillfredsställande arbetsmiljö kan inte uppnås utan om- och tillbyggnad.
Forts s 6
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0465/12
§ 64 forts

Begäran om tilläggsbudget samt igångsättningstillstånd gällande
Propellerns förskola i Färila
Ett förslag till om- och tillbyggnad har ritats av kommunens projektör. Samråd har skett med
personalen på Propellern och kostchefen. Förslaget innehåller ett mottagningskök samt
personal- och kontorsutrymmen i tillbyggnad. Därigenom frigörs utrymmen i befintlig
huskropp som kan omdisponeras till förråd och ett mindre matrum.
Genom tillkomsten av ett matrum upphör också hanteringen med att servera och äta mat på de
tre avdelningarna, vilket frigör ytterligare ytor där.
Förslaget beräknades kosta cirka 4 miljoner kronor vilket också avsattes i budget för
projektet. Vid efterföljande projektering har nya entréer tillkommit och befintligt
fläktaggregat måste ersättas då kapaciteten inte räcker till för att klara både befintliga och
tillbyggda delar.
Anbudsförfarande har skett och lägsta anbudet inklusive projektering, besiktning och
konstnärlig utsmyckning ligger på 5 722 600 kronor, vilket innebär en merkostnad på 1 722
600 kronor gentemot ursprunglig kalkyl.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 20 april 2015
Utbildningsnämndens protokoll 7 april 2014, § 31
Skrivelse från ansvarig rektor 26 oktober 2012
Yrkanden
László Gönczi (MP): När ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska en uppskattning av
utökningen av driftskostnad, som följer av ombyggnaden, finnas med.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på László Gönczis tilläggsyrkande och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0127/15
§ 65

Begäran om medel ur naturvårdsfonden för kalkning av sjöar och
vattendrag under år 2015 och 2016 i Ljusdals kommun
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

140 000 kronor avsätts för kalkningsverksamhet under år 2015 samt 120 000 kronor för
år 2016. Pengarna tas från naturvårdsfonden.

Sammanfattning
Försurningen av sjöar- och vattendrag har pågått sedan industrialiseringens början, men fick
sin kulmen i under 70-talet. Orsaken var då det sura nedfallet som förbränning av fossila
bränslen samt industriell verksamhet medförde i kombination med intensivt skogsbruk.
Omfattande kalkningsinsattser påbörjades i början av 80-talet. Det sura nedfallet har sedan
avtagit och många sjöar samt vattendrag har återhämtat sig.
För vissa vattendrag och sjöar har dock den buffrande förmågan helt tömts ut, varför det är
angeläget att på konstgjord väg, via kalkningsinsatser, hjälpa dessa att hålla pH-värdet på
nivå, så att vattenlevande organismer kan fortsätta att leva. Fokus ligger nu på att de ur
biologisk synvinkel mest värdefulla vattenområdena bevaras. Här ligger fokus på hela
ekosystem med skyddsvärda musselbestånd, bottenfauna, fiskfauna, med mera. Ytterst gynnar
kalkningsinsatserna även fiske, friluftsliv och fisketurism.
Kommunstyrelsen är huvudman för kalkning av sjöar och vattendrag i Ljusdals kommun.
Verksamheten har pågått sedan 80-talet och i huvudsak finansierats med statsmedel. Den
kommunala insatsen har varit 0-15 procent av den totala kostnaden beroende på åtgärd. Totala
kalkningsbudgeten har sjunkit det senaste decenniet från cirka 1 miljon kronor till cirka
500 000 kronor. Detta innebär en kommunal insats om cirka 75 000 kronor för de senaste
åren. Nu planeras en ökning av insatserna då tidigare åtgärder inte riktigt nått sin effekt. Den
preliminära kommunala kostnaden för år 2015 är 134 000 kronor och för år 2016 cirka
146 000 kronor.
Ett sätt att minska kostnaden är att övergå från helikopterkalkning till båtkalkning då det
förstnämnda är mer än dubbels så dyrt per spridet ton kalk. För att båtkalkning ska vara
möjlig krävs att nedkörningsramper och ibland även kortare väganslutningar anläggs.
Miljöenheten har analyserat var det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att anlägga sådana.

Forts s 8

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0127/15
§ 65 forts

Begäran om medel ur naturvårdsfonden för kalkning av sjöar och
vattendrag under år 2015 och 2016 i Ljusdals kommun
Resultatet visar att det är ekonomsikt lönsamt att genomföra åtgärder vid sju olika
kalkningsobjekt. Insatsen är då en engångsinsats om cirka 200 000 kronor (30 000 kronor för
kommunen) som återbetalar sig redan det första året. Kostnadsminskiningen för kommunen är
32 000 kronor per år, vilket gör att kommunen minskar sina kostnader med totalt 128 000
kronor under de närmaste följande fyra åren. Bidrag för genomförandet av nedkörningsramper
och anslutningsvägar är redan beviljade av länsstyrelsen.
Kostnaden för kalkningsinsatserna år 2015 och 2016 är ännu ej helt fastställda, men den totala
kommunala kostnaden för kalkningsinsatser år 2015 beräknas preliminärt till 132 000 kronor
och 114 000 kronor för år 2116.
Miljöenheten har avsatt 20 000 kronor i sin budget för kalkningsverksamheten.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 140 000 kronor
avsätts för kalkningsverksamhet under år 2015 samt 120 000 kronor för år 2016. Kostnaderna
täcks med medel från naturvårdsfonden.
I dagsläget finns 400 000 kronor i naturvårdsfonden. Detta efter att bidraget till fiskeplan som
kommunstyrelsen beslutade om den 5 februari 2015, § 40 borträknats.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 19 mars 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

§ 66

Information om miljöenheten
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Miljöchef Karin Hansson informerar om miljöenhetens verksamhet:
Enheten utövar tillsyn enligt:
• Delar av miljöbalken med förordningar
• Livsmedelslagen
• Strålskyddslagen
• Tobakslagen
• Lagen om animaliska biprodukter
Miljöenhetens utövar tillsyn på anmälningspliktiga vindkraftsparker, men däremot inte på
tillsynspliktiga vindkraftsparker (den har länsstyrelsen).
Tillsyn utövas på anmälningspliktiga verksamheter och även på vissa icke anmälningspliktiga
verksamheter som till exempel frisörsalonger.
Man arbetar efter miljöbalkens syfte: ”Främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö” samt efter
Livsmedelslagens syfte: ”Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel som de kan lita
på”.
På enheten arbetar 10 personer, varav 8,5 arbetar med tillsyn och ärendehantering.
Miljöenheten hanterar cirka 1 000 ärenden och har tillsyn över cirka 500 objekt och 4 500
enskilda avlopp.
Enheten handhar också skötseln av de fem kommunala reservaten, mätning av
gammastrålning, kalkning av sjöar och vattendrag.
Utmaningar som Karin Hansson ser är att behålla personalen. Personalen är A och O för att
klara av att ha en bra verksamhet med effektiv och rättssäker tillsyn och ärendehantering,
korta handläggningstider och att klara av att genomföra all planerad ärendehantering.
Kostnadstäckningen är också ett fokus och därför kommer ett förslag att komma om höjd
tillsynstaxa.
Beslutsexpediering, Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0171/07
§ 67

Återtagande av uppdrag gällande detaljplan för del av Norrvåga 4:43 i
Harsa, Järvsö för fritidshus
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Detaljplaneuppdraget för del av Norrvåga 4:43 i Harsa återtas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 3 maj år 2007 § 146 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta detaljplan för del av fastigheten Harsa 4:43 i Harsa för uppförande av fritidshus på
fastighetsägarens/ sökandens bekostnad. Sökanden avsåg uppföra 10-50 st. fritidshus. Inget
planförslag har upprättats eller varit föremål för samråd. Av flera anledningar, vilka redogörs
för nedan, föreslås planuppdraget återtas då det inte längre kan uppfattas som aktuellt.
Uppdraget tilldelades bland annat mot bakgrund av att området i dåvarande översiktsplan för
Ljusdals kommun från den 18 november 1991 var utpekat som område av intresse för
fritidshusetablering. Översiktsplanen ersattes av den nuvarande från den 20 september 2010
där området inte är utpekat på liknande sätt.
Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram ett tematiskt tillägg
till översiktsplanen som syftar till att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling
inom strandskyddade områden i kommunen (den s k LIS- planen). Harsasjön utreds för
närvarande för att vara med i tillägget, vilket kan leda till att andra, mer lämpliga lägen för ny
fritidshusbebyggelse vid sjön tas fram.
Befintliga avstyckade bostadsfastigheter finns dessutom i Svemarksbyn som ligger i
anslutning till och norr om Harsasjön. Det finns även planlagda, men ej avstyckade tomter i
fritidshusområdet öster om sjön.
Länsmuseet Gävleborg har uttryckt ogillande över fritidshus i närheten av riksintresseområdet
för kulturmiljö; Harsens fäbodar. Man menar att upplevelsen av fäbodmiljön skulle påverkas
negativt av ny bebyggelse i den nära omgivningen och medföra ett oåterkalleligt ingrepp.
Kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp utreds för närvarande i området kring
Harsasjön, då fastigheterna idag har enskilt avlopp och vatten. Reningsverket i Harsa har en
mycket begränsad kapacitet och saknar dessutom ett fastställt verksamhetsområde som
reglerar vilka fastigheter som har rätten att ansluta sig till kommunalt VA.
Forts s 11
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0171/07
§ 67 forts

Återtagande av uppdrag gällande detaljplan för del av Norrvåga 4:43 i
Harsa, Järvsö för fritidshus
Utöver detta visar Harsasjön tecken på övergödning och den bäck som sjön mynnar ut i har så
kallad icke god ekologisk status, det vill säga att även bäcken visar tecken på övergödning,
högt pH-värde med mera. Det vore därför lämpligt att innan ny bebyggelse planeras invänta
VA- utredningens slutsatser.
Sökanden till uppdraget har underrättats kring förvaltningens förslag om återtagande av
planuppdraget. Ett beslut om att återta planuppdraget innebär inte att det inte är möjligt för
sökanden att få frågan prövad igen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 16 mars 2015
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2007, § 80

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0462/14
§ 68

Beslut om samråd gällande detaljplan för Ramsjö skola
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Detaljplanen skickas ut på samråd.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsutskott beslutade den 20 januari 2015, § 12 att ge samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Ramsjö skola. Den nu gällande
markanvändningen för området, allmänt ändamål, A, härrör från tidigare lagstiftning och
avsåg verksamheter med ett offentligt organ som huvudman, så som stat, landsting och
kommun. Möjligheterna att nyttja marken för andra ändamål och av andra användare än
nämnda är därför begränsade med nuvarande plan.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan som syftar till att
ersätta nuvarande markanvändning för att öka användningsmöjligheterna av området. I planen
föreslås ändamålen centrum, handel, kontor, besöksanläggning och skola som användningar
för huvudfastigheten, Ramsjö 9:42. Del av den privatägda bostadsfastigheten Ramsjö 10:6
föreslås få användningen bostäder och den kommunalägda fastigheten Ramsjö 10:8 föreslås
få användningarna bostäder, centrum, handel, kontor, besöksanläggning och skola.
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget från bland annat länsstyrelsen och kända sakägare så som boende i och kring
planområdet. När samrådet är genomfört kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som
kommit in för att bättre anpassas det till förutsättningarna.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 mars 2015
Samrådshandlingar 30 mars 2015

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0466/14
§ 69

Beslut om samråd gällande detaljplan för Öster-Skästra 24:7 med flera området mellan järnvägen och Industrivägen i Järvsö
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Detaljplanen sänds ut för samråd

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsförvaltningen fick den 20 januari 2015, § 13 i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för området mellan järnvägen och Industrivägen i Järvsö.
Förvaltningen presenterar ett förslag till detaljplan. Detaljplanen innebär att området mellan
järnvägen och Industrivägen planläggs för ”Verksamheter” vilket innebär att bygglov får ges
för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor
samt andra verksamheter av liknande karaktär. Gemensamt för alla verksamheter är att de
endast får ha begränsad omgivningspåverkan.
Detaljplanen innebär också att mark reserveras för gång- och cykeltunnel under spårområdet
vid Järvsö station. Plats för parkeringar och tunneluppgång har också reserverats. Slutligen
har gatumarken längs med Stenevägen breddats marginellt och inrymmer nu också en trottoar
på södra sidan av Stenevägen.
Förslaget till detaljplan följer fördjupad översiktsplan för Järvsö. Förvaltningen föreslår
därmed att förslaget skickas ut för samråd.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar 9 april 2015

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0309/13
§ 70

Fastighetsregleringar med anledning av ändrad detaljplan för tidigare
kraftledningsgata i Slotte, etapp två
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Kommunen säljer ett område om cirka 235 kvadratmeter av Slotte 46:1 till ägaren av
Slotte 29:1 och Slotte 5:37 för en köpeskilling av sextio kronor per kvadratmeter.
Fastighetsbildningskostnader erläggs av köparen.

2.

Kommunen köper i första hand fastigheten Slotte 28:4 till en köpeskilling av 100 kronor
per kvadratmeter och bildar en tomt på 1 590 kvadratmeter. I andra hand styckas en egen
tomt om cirka 910 kvadratmeter av.

3.

Kommunen säljer ett område om cirka 325 alternativ 255 kvadratmeter (beroende av
punkt 2) av fastigheten Slotte 46:1 till ägarna av Slotte 29:3 och Slotte 5:40 för en
köpeskilling av sextio kronor per kvadratmeter. Servitut upplåts för utfart från Slotte 29:3
om ägaren så önskar, i den händelse man skulle vilja dela tomten i framtiden. Köparen
erlägger fastighetsbildningskostnader.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 11 juni 2013, § 135 att genomföra
fastighetsregleringar i det gamla kraftledningsområdet i Slotte i en första etapp. Nu kommer
förslag till etapp två.
Förvaltningens avsikt har varit att sälja ett område om cirka 900 kvadratmeter till ägaren av
Slotte 28:4 för att bilda en större tomt enligt en tidigare önskan. Samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer att Slotte 28:4 är mycket svår att bebygga på grund av sin ringa yta,
sin trekantiga form och den stora delen prickad, ej byggbar, mark. Ägaren till Slotte 28:4 har
vid två tillfällen fått erbjudanden om att köpa området för 60 kronor per kvadratmeter samt
sin del av kostnaderna för en kvartersomfattande fastighetsreglering. Han har vid båda
tillfällena tackat ja och sedan ändrat sig.
Vid senaste kontakten (i dag) kunde han möjligen tänka sig att sälja sin mark till kommunen
för 100 kronor per kvadratmeter för att vi skulle kunna bilda den tänkta tomten, men ville
fundera på saken.
Ägaren till Slotte 29:1 och Slotte 5:37 vill köpa ett område om cirka 235 kvadratmeter av
Slotte 46:1.

Forts s 15
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0309/13
§ 70 forts

Fastighetsregleringar med anledning av ändrad detaljplan för tidigare
kraftledningsgata i Slotte, etapp två
Ägarna till Slotte 29:3 och Slotte 5:40 vill köpa ett område om cirka 325 kvadratmeter av
Slotte 46:1 vilket skulle vara möjligt om kommunen köper Slotte 28:4 och slår ihop den med
sina cirka 900 kvadratmeter. Om Slotte 28:4 blir kvar som egen fastighet måste en del mark
avsättas för infart från vändplanen till kommunens tomt, vilket gör att man endast kan köpa
cirka 255 kvadratmeter.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 20 april 2015

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0322/14
§ 71

Ansökan från Lassekrog om arrende av betesmark
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Åsa och Peter Hommen får arrendera betesmark vid Lassekrogs Wärdshus enligt
förslaget med följande ändring.
• Marken ska upplåtas som betesmark för djur.

Sammanfattning
Ägarna till Wärdshuset Lasskrog vill arrendera mark runt värdshuset för fårbete och
uppförande av ett fårstall enligt skrivelse.
Avsikten är att kunna använda en del eget kött i verksamheten och att samtidigt kunna hålla
omgivningen öppen genom betet.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 14 april 2015
Yrkanden
László Gönczi (MP): arrendetiden ska vara tre år och upplåtas som betesmark för djur.
Björn Mårtensson (S): arrendetiden ska vara ett år.
Christer Sjöström (M): nyttjanderättsavtal istället för arrende.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Christer Sjöströms yrkande under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet avslår detta.
Ordföranden ställer László Gönczis yrkande om tre års arrendetid mot Björn Mårtenssons
yrkande om ett års arrendetid under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet
beslutar enligt Björn Mårtenssons yrkande.
Till sist ställer ordföranden László Gönczis yrkande om betesmark under proposition och
finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0415/14
§ 72

Skrivelse från Ede Västra Vägförening Tallåsen angående skötseln av
vägar i Tallåsen
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till svar godkänns.

Sammanfattning
Ede Västra Vägförening i Tallåsen har inkommit med två skrivelser där de framför
önskemålet att kommunen ska överta driften på deras vägar, Strömvägen och Åsbergsvägen.
Eftersom vägarna i Tallåsen är enskilda och ingår i vägförening anser samhällsutvecklingsförvaltningen att vägarna ska skötas av vägförening. Kommunen sköter idag ett antal vägar i
Tallåsen då dessa redan hade kommunal drift när vägarna förrättades in i Tallåsens
vägförening. Vägföreningen kom aldrig igång, trots att Länsstyrelsen utsåg en syssloman för
uppdraget. Kommunen har därför fortsatt sköta vägarna i väntan på en annan lösning.
Strömvägen och Åsbergsvägen har aldrig haft kommunal drift och ligger i ett område som
byggdes av privat exploatör. Med detta som bakgrund bör kommunen meddela vägföreningen
Ede Västra att kommunen inte har för avsikt att utöka sitt väghållaransvar i Tallåsen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 19 mars 2015
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till svar 19 mars 2015
Skrivelse från Ede Västra Vägförening Tallåsen 4 mars 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0077/15
§ 73

Svar på förfrågan gällande Gärdevägen i Los
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Gärdevägen ska enbart räknas som gångväg enligt samhällsutvecklingsförvaltningens
förslag.

Sammanfattning
Johan Sevelin har inkommit med en förfrågan om vem som ska sköta Gärdevägen i Los.
Vägen har delvis varit oplogad under vintern. Vägen används som genväg mellan
Norrbyvägen och Gruvbyvägen men är inte detaljplanelagd som gata/väg. Kommunen har
idag inte något uttalat skötselansvar för vägen men äger marken. Korsningen vid
Gruvbyvägen är trafikfarlig då det saknas vilplan och sikten är dålig.
Förvaltningen föreslår att vägen förblir infart till de närmaste fastigheterna, där det idag finns
ett servitut skrivet som säkerställen rätten att passera över kommunens mark till dessa
fastigheter. Vägen bör dock inte göras till genomfart då trafiksäkerheten är dålig och det är
svårt att hitta en enkel lösning på problematiken i korsningen.
Förvaltningens förslag till svar på frågan vem som sköter vägen blir därmed att Gärdevägen
enbart räknas som gångväg men att ett servitut finns som säkerställer att boende på
fastigheterna Gruvbyn 5:8 och 5:18 får använda del av Gärdevägen för infart. Skötseln av den
del som ska fungera som infart är servitutägarnas ansvar.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 13 april 2015
Förfrågan om vem som sköter driften/underhållet av Gärdevägen i Los 18 februari 2015
Yrkanden
Christer Sjöström (M): bifall till förvaltningens förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

§ 74

Översikt över kommunens väghållaransvar
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en översikt av hur det ser ut i
kommunen, det vill säga var kommunen sköter enskilda vägar på grund av politiska
beslut eller liknande och var det är vägföreningar som sköter dem.

Sammanfattning
Med anledning av att många ärenden inkommit om att vägföreningar och privatpersoner
önskar att kommunen tar över skötseln av olika vägar önskar utskottet en översikt av hur det
ser ut i kommunen, det vill säga var kommunen sköter enskilda vägar på grund av politiska
beslut eller liknande och var det är vägföreningar som sköter dem.
Yrkanden
László Gönczi (MP): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en översikt
av hur det ser ut i kommunen, det vill säga var kommunen sköter enskilda vägar på grund av
politiska beslut eller liknande och var det är vägföreningar som sköter dem.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0062/15
§ 75

Information om sökt statlig medfinansiering för år 2016
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om sökt medfinansiering för åtgärder
till trafiksäkerhet, miljö och information.
Ansökan har gjorts för breddad trottoar för gång- och cykelbanan längs Molinsgatan mellan
Norra Järnvägsgatan och Hotellgatan i Ljusdal.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar 9 april 2015

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

§ 76

Information om biblioteksverksamheten
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att göra en genomlysning av
bokbussverksamheten som visar de ekonomiska och kulturella konsekvenserna av att
fortsätta som idag kontra att byta ner sig till mindre bokbuss eller inte ha någon alls.

Sammanfattning
Bibliotekschef Birgitta Sandkvist Andersson informerar om verksamheten på
biblioteksenheten:
Biblioteksverksamheten styrs av ett antal lagar och styrdokument:
•
•
•
•
•
•

Bibliotekslagen
Skollagen
UNESCO:s folk- och skolbiblioteksmanifest
Barnkonventionen
Ljusdals kommuns vision och styrmodell
Biblioteksplan, Ljusdals kommunbibliotek (2009)

Med anledning av den besparing som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2014 och som
innebär att biblioteket ska spara 1 miljon kronor under 2015 och 2016 har mycket av arbetet
den senaste tiden handlat om att hitta besparingar som inte drabbar verksamheten allt för
mycket. När det gäller 2015 så slutade en bibliotekarie av andra skäl och den tjänsten kommer
inte att återbesättas, vilket är en besparing, men den får också konsekvenser på öppettiderna.
På biblioteket arbetar 18 personer som fördelas på 16,6 tjänster på nio enheter. Förutom
huvudbiblioteket i Ljusdal är det bokbussen som lånar ut mest böcker. 18 procent av utlånen
sker via bokbussen.
Yrkanden
László Gönczi (MP) Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att göra en
genomlysning av bokbussverksamheten som visar de ekonomiska och kulturella
konsekvenserna av att fortsätta som idag kontra att byta ner sig till mindre bokbuss eller inte
ha någon alls.
Forts s 22
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

§ 76 forts

Information om biblioteksverksamheten
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Birgitta Sandqvist Andersson
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0104/15
§ 77

Ansökan från Nationaldagskommittén i Järvsö om bidrag till
nationaldagsfirande
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Bidragsansökan från Nationaldagskommittén i Järvsö om 5 000 kronor bifalles för
genomförande av musikarrangemang vid nationaldagsfirande den 6 juni 2015.

2.

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

Sammanfattning
Det samlade föreningslivet i Järvsö, genom Nationaldagskommittén, planerar och genomför
årligen nationaldagsfirande på Stenegård den 6 juni. Föreningarna arbetar helt ideellt med
planering och genomförande och arrangemanget är kostnadsfritt för besökare/publik.
Som ett inslag i arrangemanget planeras musikframträdanden med folkmusiker, och för att
finansiera detta ansöker Nationaldagskommittén om 5 000 kronor i bidrag från Ljusdals
kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 april 2015
Ansökan från Nationaldagskommittén i Järvsö 4 mars 2015
Yrkanden
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Nationaldagskommittén i Järvsö
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

KS 0080/15
§ 78

Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom år 2015
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Utskottets förslag överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser
inom samhällslivets alla områden. Stipendiet utdelas till personer, organisationer och
sammanslutningar som är bosatta och verksamma inom Ljusdals kommun eller har annan
särskild anknytning till kommunen.
Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom kommunstyrelsen. Den
totala stipendiesumman är 25 000 kronor. Kommunstyrelsen äger rätt att uppdela summan på
en eller flera mottagare eller reservera medlen till nästa års stipendiesumma. Vid ansökningstidens utgång har 8 nomineringar inkommit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Harry Dickens
Jonas Söderlund
Laila Berglund, Leif Jönsson, Per Olsson med Fru
Järvsö Bollklubb med Kent Skalberg
Kulturföreningen Scensation
Järvsö Spelmanslag
Peter Hjelm
Samantha Ohlanders

Samhällsutvecklingsutskottet diskuterar ärendet och överlämnar förslag till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Sammanställning över nomineringar till Ljusdals kommuns Kulturstipendium/Kulturdiplom
2015, 10 april 2015
Ansökningar
Lista över de som fått stipendier och diplom tidigare

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

§ 79

Curt-Olov Wennbergs samling
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag gällande Curt-Olov
Wennbergs samling.

Sammanfattning
Curt-Olov Wennberg har under åren samlat stora mängder affischer, autografer med mera om
de artister som uppträtt i Ljusdals Folkpark. Han vill nu att samlingen tas om hand och vill
sälja den till kommunen.
Det har bland annat funnits diskussioner om att samlingen ska förvaras i Ljusdalsbygdens
museums arkiv alternativt i glasmontrar i restaurangbyggnaden i folkparken.

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2015-04-21
Diarienummer

§ 80

Ljusdals Folkpark
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Frågan om Folkparkens framtid skickas till beredningen.

Sammanfattning
Ordförande Jonny Mill informerar om att han deltagit i möte med Folkparksgruppen som är
en grupp bestående av både politiker och tjänstemän.
Bland annat fick gruppen information om vad som kommer att åtgärdas i parken under
säsongen:
•
•
•

Fiber ska dras till parken och restaurangbyggnaden kommer utrustas med projektor för att
möjliggöra konferenser och liknande
Nytt låssystem ska installeras
Lyran och kioskerna ska renoveras

I år finns en intressent som kommer att sköta serveringen i glasverandan samt minigolfen.
När det gäller framtiden har NärLjus fått i uppdrag att utreda Folkparkens framtid, men
ordföranden menar att uppdraget måste förtydligas.
NärLjus har bland annat en idé om att arbetslösa ungdomar ska arbeta i parken i det så kallade
Apollo-projektet.
Yrkanden
László Gönczi (MP): frågan om Folkparkens framtid skickas till beredningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsutskottets beredning
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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