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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0013/15 
 
§ 81 
 
Helårsprognos 2015 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ekonom Christina Gräns informerar om prognosen för 2015 per april:  
  
Drift 
Helårsprognosen för samhällsutvecklingsförvaltningen per april visar på ett samlat överskott 
på 800 tkr. 
 
Enheten för planering och bygglov räknar med ett överskott på 250 tkr till största delen 
beroende på vakanta tjänster under delar av året. 
 
Parker och lekplatser beräknas få ett överskott på grund av kapitalkostnader för Östernäs då 
tiden för aktivering av investeringen kommer senare under året än vad tidigare beräknats. 
 
Miljöenheten räknar med att få ett överskott beroende på lägre lönekostnader samt högre 
intäkter än beräknat. 
 
Fritidsgårdar beräknas få ett underskott på grund av högre lönekostnader än vad som kunnat 
förutses samt högre hyreskostnader. 
 
För kraftverket Kvarndammen beräknas det uppstå advokat- och konsultkostnader under året. 
På grund av att inga medel finns budgeterade för 2015 och framåt kommer detta att innebära 
ett underskott. 
 
Städenheten beräknas få ett överskott på grund av lägre lönekostnader samt högre intäkter. 
 
Investering 
Helårsprognosen för samhällsutvecklingsförvaltningen per april visar på ett samlat överskott 
på 6 172 tkr. 
 
Den största avvikelsen finns på projektet Kläppa industriområde. Där har byggstarten blivit 
försenad på grund av överklagad upphandling. Projektet fortsätter under 2016. 
 
För Östernäs väg- och parkområde beräknas kostnaderna bli högre än budget på grund av 
byggherrekostnader och kostnader för dräneringsledning. 
 
Forts s 5
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0013/15 
 
§ 81 forts 
 
Helårsprognos 2015 
 
Ombyggnationen av Bofinkens förskola beräknas bli dyrare på grund av uppkomna ändrings- 
och tilläggsarbeten. 
 
Utbyggnaden av Propellerns förskola kommer att bli dyrare på grund av högre anbud än 
beräknad kalkyl. 
 
Ombyggnationen av Källbacka till gruppboende är ej längre aktuell. 
 
På grund av försenad asfaltsupphandling kommer en del av åtgärderna enligt asfaltsplanen att 
förskjutas till 2016. 
 
Prognosen för de markarbeten som utförs i samband med byggnation av fotbollshall på 
Älvvallen är i nuläget osäker.  
   
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 11 maj 2015 
Prognos per april 2015 drift 
Prognos per april 2015 investeringar 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
     
 
§ 82 
 
Diskussion om gatubelysningspolicyn 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

 
 
Sammanfattning  
 
På ordförandens initiativ har ordföranden tagit upp en diskussion om den gällande 
gatubelysningspolicyn som antogs av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, § 62. 
 
Till dagens diskussion har också kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) inbjudits. 
 
Han föreslår möjligheten att införa någon form av ventil i form av exempelvis socialt 
hänsynstagande. 
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om att längs statlig väg är större delen 
av översynen klar. I stort sett återstår Ramsjö. Längs enskilda vägar återstår en del belysning, 
men där finns en orättvisa i att en del som bor längs enskild väg själva betalar för sin 
belysning och på andra ställen betalar kommunen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin lovar att ta med sig frågan om hur man rent 
kommunalrättsligt kan gå tillväga för att ändra policyn. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0208/15 
 
§ 83 
 
Gatubelysning i Ramsjö med anledning av Trafikverkets arbeten 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. De sju belysningspunkter längs väg 735 som blir utan abonnemang när Trafikverket 

åtgärdar sina belysningsanläggningar ska inte vara kvar i kommunal regi, men innan 
rasering sker ska man kolla om det är möjligt att dra ström från andra hållet och om i så 
fall fastighetsägarna och byalaget är intresserade av att bekosta några belysningspunkter. 

 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med nytt förslag gällande 

sträckan från Ramsjö ner till Viken längs väg 83. 
 
 

Sammanfattning  
 
Med anledning av arbeten som Trafikverket planerar för i år påverkas abonnemang för 
gatubelysning i Ramsjö. Trafikverket och kommunen nyttjar idag samma abonnemang men i 
samband med ombyggnation av sina vägar och belysningsanläggningar vill Trafikverket ha 
egna abonnemang i Ramsjö. Det innebär att sträckan söder om Ramsjö längs väg 83, förbi 
Oppigården, blir utan abonnemang. Stolparna längs sträckan, 14 stycken, är i mycket dålig 
kondition och samhällsutvecklingsförvaltningens förslag är att dessa stolpar tas ner då de 
kommer att sakna ström. Det finns två bostäder längs sträckan. 
 
Även väster om byn längs väg 735, Dellmyra, kommer kommunens belysningsstolpar (sju 
stycken) slockna när Trafikverket ändrar abonnemangsformerna. Ytterligare två stolpar som 
idag ägs av Trafikverket kommer att försvinna enligt källor från Trafikverket. Längs sträckan 
saknas bostäder varför förslaget även här blir att stolparna tas ner. 
 
I byn Holmsvenden byter kommunen och Trafikverket stolpar med varandra för att kunna 
separera abonnemangen som finns på varsin sida om järnvägen. 
 
Byalaget ska kontaktas och informeras om åtgärderna. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 30 april 2015: 

 
De sju belysningspunkter längs väg 735 som blir utan abonnemang när Trafikverket åtgärdar 
sina belysningsanläggningar ska tas ner. 

 
De 14 belysningspunkter längs väg 83 som blir utan abonnemang när Trafikverket åtgärdar 
sina belysningsanläggningar ska tas ner. 
 
 
Forts s 8

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0208/15 
 
§ 83 forts 
 
Gatubelysning i Ramsjö med anledning av Trafikverkets arbeten 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 30 april 2015 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): Innan rasering sker längs väg 735 ska man kolla om det är möjligt att 
dra ström från andra hållet och om i så fall fastighetsägarna och byalaget är intresserade av att 
bekosta några belysningspunkter. 
 
När det gäller punkt två i förslaget får samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att 
återkomma med nytt förslag gällande sträckan från Ramsjö ner till Viken. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Björn Mårtenssons yrkande om väg 
735 och finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
Sedan ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons yrkande 
om belysningen längs väg 873 och finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0431/14 
 
§ 84 
 
Revidering av reglemente för kommunalt vägbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. De reviderade reglerna för kommunalt bidrag till underhåll och byggande av enskilda 

vägar för permanent bostadsbebyggelse inom Ljusdals kommun antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen gav den 9 december 2014, § 198 samhällsutvecklings-
utskottet i uppdrag att revidera reglementet för kommunalt vägbidrag. Gällande reglemente 
antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2001, § 41 och är i behov av en översyn menar 
samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har nu gjort förslag på nytt reviderat reglemente och 
föreslår att det antas. De ändringar som gjorts är främst omformuleringar, förenklingar och 
förtydliganden och ändra inte nivåer och belopp. 
 
Beslutsunderlag  
 
Reviderat reglemente 30 april 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 december 2014 
Nu gällande reglemente antaget av kommunfullmäktige 26 februari 2001, § 41 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
     
 
§ 85 
 
Information om objekt som hittills renoverats inom ram för Asfaltsplanen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på äskanden för 

asfaltering 2017-2019 (i form av en lista på framtida behov av asfaltering). 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet har efterfrågat en redovisning av hittills asfalterade vägar samt 
redovisat utfall till följd av de arbeten som gjorts inom ramen för asfaltplanen. 
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om arbetet som hittills utförts inom 
ramen för asfaltsplanen: 
 
Asfaltsplanen har två delar i sig, där den ena är inom driftbudget och den andra inom 
investeringsbudgeten. Tack vare ett milda vintrar har medel inom driftbudgeten blivit över till 
asfaltarbeten, vilket har gjort att asfaltplanens belastning på driftbudgeten blivit större under 
2012 och 2014. Under 2013 togs däremot mindre från driftbudgeten än planerat. 
 
De objekt som asfalterats och renoverats redovisas vid dagens möte där objekten fördelats på 
drift respektive investering. 
 
För att Ljusdals kommun i framtiden inte återigen ska hamna i ett läge där asfaltunderhållet är 
så eftersatt att en stor extra budget behöver tillsättas för att komma ifatt, bör den årliga 
asfalteringsinsatsen ligga på en högre nivå än den gjorde innan asfaltplanen antogs. För att få 
ett asfaltunderhåll som ligger på en normal nivå bör årlig budget ligga 3,2 miljoner kronor. 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag 
på äskanden för asfaltering 2017-2019 (i form av en lista på framtida behov av asfaltering). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
Forts s 11

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
    
 
§ 85 
 
Information om objekt som hittills renoverats inom ram för Asfaltsplanen 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens sammanställning 11 maj 2015 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0452/14 
 
§ 86 
 
Beslut om antagande av detaljplan för parkering på del av Öje 11:21 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Detaljplan för parkering, del av Öje 11:21 antas.  
 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen syftar till att planlägga en yta för parkering samt att reservera mark för en 
förlängning av gång- och cykelvägen längs med Vallmovägen. Ett 40- tal parkeringsplatser 
kan inrymmas. Kommunen är markägare. Detaljplanen har upprättats efter fördjupad 
översiktsplan för Järvsö. FÖP Järvsö utpekar området som utredningsområde för parkering 
med bakgrund i att behovet av parkeringsplatser bedöms öka och att ytterligare p-platser 
skulle vara till gagn för besökare och öka tillgängligheten i området.  Planområdet är beläget 
mellan södra skidliften vid Öjeberget och Vallmovägens kurva.     
 
Beslutsunderlag  
 
Antagandehandlingar 23 april 2015 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0448/14 
 
§ 87 
 
Beslut om antagande av upphävande av del av byggnadsplan för Norr 
Kyrkbyn 
 
Samhällsutvecklingsutskottet förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Upphävande av del av byggnadsplan för Norr Kyrkbyn antas.  
 
 
Sammanfattning  
 
Upphävandet syftar till att häva del av tidigare planerad industrimark i byggnadsplan för Norr 
Kyrkbyn från år 1982. Upphävandet sker i linje med fördjupad översiktsplan för Järvsö (FÖP 
Järvsö) där del av gällande byggnadsplan 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 inom Kyrkbyängarna/Vågaängarna som i FÖP Järvsö är redovisat som grönområde.   
 
Upphävandeområdet är beläget öster om järnvägen och Kyrkbyvägen, cirka 500 meter 
nordost om Järvsö tätort.  
 
Beslutsunderlag  
 
Antagandehandlingar 28 april 2015 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0471/07 
 
§ 88 
 
Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för del av Letsbo 3:17 i 
Nore/Ljusdal "Bostäder i före detta kraftledningsgatan" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Planuppdraget återtas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Dåvarande samhällbyggnadsförvaltningen fick den 21 november 2007, § 154 i uppdrag av 
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för bostäder i den före detta 
ledningsgatan i Nore, Ljusdal. Detta skulle enligt samma beslut ske på sökandens bekostnad. 
Ett utkast till planförslag har upprättats, men med anledning av vad som redogörs för nedan 
har det inte varit möjligt att fortsätta driva arbetet framåt. 
 
Inom cirka 50 meter från föreslagen bebyggelse finns ett större område med industrimark där 
verksamheter som kan bidra till störningar så som buller, utsläpp med mera kan etablera sig. 
Från förvaltningens sida är det ett krav att exploatören visar på hur potentiellt buller kan 
komma att påverka bostäderna.  I närheten finns även indikationer på att markföroreningar 
kan förekomma. Det går inte att utesluta att dessa kan ha spridit sig till planområdet. En 
undersökning av marken bör därför göras innan det med säkerhet går att säga om marken är 
lämplig för bostäder. Även en geoteknisk riskutredning bedöms som angelägen att utföra 
eftersom marken har förutsättningar för ras och skred. 
 
Det åligger exploatören att genomföra samtliga av de undersökningar som kommunen 
bedömer behövs. Exploatören har informerats om att det finns behov av att belysa dessa 
frågor närmare. Exploatören har dock inte meddelat om denna avser göra detta.  
 
Ur förvaltningens synvinkel vore det bättre att, om fler tomter med byggbar bostadsmark ska 
tas fram i området, börja med att ersätta den närbelägna industrimarken med en annan mer 
lämplig markanvändning som inte medverkar till att sprida störningar.  Då inget svar 
inkommit från exploatören och lång tid har förflutit sedan ansökan inkom anser förvaltningen 
att det inte finns någon annan möjlighet än att föreslå att planuppdraget återtas. Om förnyat 
intresse från exploatör skulle uppstå finns alltid möjligheten för denne att göra en ny ansökan 
för att få föreslagen bebyggelse prövad på nytt. 
 
Exploatören har den 4 maj 2015 meddelat att han inte längre önskar gå vidare med planen. 
 
Beslutsunderlag 
Meddelande från exploatören 4 maj 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 april 2015 
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0200/15 
 
§ 89 
 
Ansökan från Loos Hembygdsförening om bidrag till barnaktivitet under 
Loosveckan 2015 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Loos Hembygdsförening avseende ekonomiskt bidrag om 3 000 kronor för 

delfinansiering av barnaktivitet under Loosveckan 2015 bifalles. 
 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto arrangemangs- och projektstöd. 

 
 
Sammanfattning  
 
Loos Hembygdsförening avser att arrangera en barnaktivitet med en trollkarl/clown på 
Gammeltomten i samband med den traditionella hembygdsfesten under Loosveckan. 
Arrangemanget är kostnadsfritt för deltagande barn, och för att finansiera detta ansöker 
föreningen hos Ljusdals kommun om ett bidrag på 3 000 kronor (föreningen finansierar själv 
överskjutande kostnader för arrangemanget). 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 april 2015 
Ansökan från Loos Hembygdsförening 27 april 2015 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningen förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Loos Hembygdsförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0154/15 
 
§ 90 
 
Ansökan från Hudiksvalls Kammarkör om bidrag till genomförande av 
konserter 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Hudiksvalls Kammarkör för genomförande av klassiska konserter i Forsa 

respektive Ljusdals kyrka 8-9 november bifalles med en summa av maximalt 10 000 
kronor i form av en ”förlustgaranti” med redovisning av samtliga kostnader/intäkter i 
projektet.  

 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för arrangemangs- och projektstöd. 

 
 

Sammanfattning  
 
Hudiksvalls Kammarkör, i samarbete med Forsa Kyrkokör och Ljusdalsbygdens 
Kammarorkester, planerar att genomföra två konserter 8-9 november 2015 i Forsa respektive 
Ljusdals kyrka. Repertoaren består av klassiska musikstycken med inhyrda professionella 
sångsolister och musiker. Kostnaden för genomförandet beräknas till totalt 83 550 kronor. Då 
publikintäkterna beräknas till cirka 30 000 kronor ansöker föreningen om arrangemangsstöd 
hos flera olika bidragsgivare. Förutom hos Ljusdals kommun har föreningen ansökt om 
bidragsmedel hos Forsa Församling (och beviljats 25 000 kronor), Region 
Gävleborg/Kulturutveckling (beviljats 10 000 kronor) samt hos Hudiksvalls kommun (bidrag 
ännu ej beviljat). 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 april 2015 
Ansökan från Hudiksvalls Kammarkör 1 april 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Hudiksvalls Kammarkör 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0192/15 
 
§ 91 
 
Samling av folkparksmaterial 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ljusdals kommun övertar den samling av artistkuriosa och dokumentation av 

Folkparkens historia som Curt-Olov Wennberg förvaltat mot en ersättning av 25 000 
kronor. 

 
2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för kulturarrangemang och 

kulturprojekt. 
 

 
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. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 24 april 2012, 79 samhällsutvecklingsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag gällande Curt-Olov Wennbergs samling. 
 
Musik- och kulturchef Lasse Norin informerar om att han tillsammans med förvaltningschef 
Stig Olson diskuterat möjligheten att köpa samlingen och lämnar förslag till beslut. 
 
Hur samlingen ska förvaras kommer man att titta på senare.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
     
 
§ 92 
 
Information om Biosfärprojektet i Ovanåker 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Jens Hansen och Olle Berglund från Ovanåkers kommun informerar om Biosfärprojektet som 
kommunen driver; Biosfärområde Voxnadalen. 
 
Visionen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samspel mellan människor, 
natur och kultur och på det viset gynna social och ekonomisk utveckling med lokal 
förankring. 
 
I biosfärområden arbetar man med ledorden bevara, utveckla och stödja: 
Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap. 
Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt. 
Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.  
 
I Sverige finns redan fem biosfärområden: 
• Kristianstads vattenrike 
• Vänerskärgården och Kinnekulle 
• Blekinge Arkipellag 
• Älvlandskapet Nedre Dalarna 
• Östra Vätterbranterna 
 
Två områden arbetar just nu på att bli godkända av Unesco och det är Voxnadalen och 
Vindelälven. 
 
Det finns idag 631 biosfärområden i 119 olika länder utsedda av Unesco. 
 
Jens Hansen är projektkoordinator och Olle Berglund är projektledare och projektet har som 
mål att bli biosfärsområde 2017. 
 
Projektet kostar 1,2 miljoner kronor per år i fyra år och bekostas av Naturvårdsverket, region 
Gävleborg och Ovanåkers kommun. 
 
Ovanåkers kommun hoppas att Ljusdals kommun ska vilja vara med på ett hörn då Voxnan 
rinner även i vår kommun och projektet innefattar exempelvis Hamra nationalpark. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0276/14 
 
§ 93 
 
Kommunala badplatser 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 19 augusti 2014, § 137 samhällsutvecklings-
förvaltningen i uppdrag att utreda antalet badplatser i kommunen samt kostnaden för dessa. 
Samtidigt fick folkparksgruppen i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på upprustning och 
skötsel av Folkparksbadet. 
 
Redovisning av de fem kommundelsbaden samt uppskattad kostnad 
 
Enligt tidigare beslut finns det fem kommunala badplatser i kommunen. En badplats i varje 
kommundel enligt följande; Norebadet i Ljusdal, Sånghussjön i Färila, Kyrkbyvågen i Järvsö, 
Dåasen i Los och Kvarnsjön i Ramsjö.  
 
Baden i Ljusdal och Ramsjö sköts i kommunal regi de övriga är utlagda på föreningsdrift för 
själva skötseln och tillsyn under badsäsongen. 
 
Normalt pågår badsäsongen på utomhusbaden från och med vecka 25 till och med vecka 35, 
10 veckor från juni till och med augusti. Iläggning och upptagning av bryggor sköts av 
kommunen på samtliga bad utom i Los samt att kommunen svarar för att det på alla 
badplatser sker en säkerhetsbesiktning av botten när bryggorna läggs i varje år. Det är 
sportdykarklubben som genomför detta och de ställer även upp när det förekommit 
vandalisering på baden.    
För att redovisa kostnaderna för dessa badplatser har förvaltningen räknat på en schablon 
beräknad på de senaste fyra åren. Då har inte merkostnaderna för förstörelse och sabotage 
tagits med och inte heller det på senare år uppkomna problemet med nedsmutsning av 
badplatserna från Gäss och Måsar som blivit ett jätteproblem på framförallt badet i Järvsö, 
vilket medfört stora arbetsinsatser och merkostnader 
 
 
Forts s 20

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0276/14 
 
§ 93 forts 
 
Kommunala badplatser 
 
Normal badsäsong 
Dykning och rensning fem badplatser  5 000 
Städning och förberedelser av tre badplatser; Nore 24 tim 3 man 25 400  
kronor, Järvsö 8 tim 3 man 8 400 kronor Färila 8 tim 3 man 8 400 kronor 
Städning och förberedelser Ramsjö Kvarnsjön 8 tim 1 man o traktor  
5 240 kronor   52 440   
I och upptagning av bryggor / badplats 3 man 5 tim 10 500 kronor +  
1 man o traktor 19 650 kronor 30 150 
Skötselbidrag till 3 föreningar; Sånghussjön, Dåasen o Kyrkbyvågen `a 10 000  
kronor  30 000 
Gräsklippning Kyrkbyvågen och Noresand  40 000 
Skötsel o tillsyn Noresand och Kvarnsjön 122 500 
Kapitaltjänst på de 5 kommundelsbaden 80 000 kronor  80 000 
Renhållningsavgifter, Arrenden, förbrukningsmaterial, papper mm, väghyvel- 
tjänster inklusive dammbindningsmedel och livräddningsutrustning 125 000 
Underhåll badhytter. Dass mm. 30 000   
Summa 515 090 
 
Badplatsen på Östernäs ingår ännu inte i fritidsenhetens skötselansvar. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 maj 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 augusti 2014, § 137 
Skrivelse från Yvonne Oscarsson (V) och Leif Persson (S) gällande Folkparksbadet och antal 
bad i kommunal regi 11 augusti 11 augusti 2014 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 94 
 
Kyrksjöbadet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsutskottet ska vid nästa sammanträde ta upp ärendet om 

Kyrksjöbadet. Byggkostnad, drift och skötsel med mera ska diskuteras.  
 
 
Sammanfattning  
 
När de kommunala badplatserna diskuteras kommer frågan om Kyrksjöbadet upp och vem 
som ska sköta om det när det projektet är färdigt. 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP): Samhällsutvecklingsutskottet ska vid nästa sammanträde ta upp ärendet 
om Kyrksjöbadet. Byggkostnad, drift och skötsel med mera ska diskuteras.  
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunledningskontoret  
Akt  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0276/14 
 
§ 95 
 
Kallbadhuset och Folkparksbadet 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 19 augusti 2014, § 137 att ge Folkparksgruppen i 
uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på upprustning och skötsel av Folkparksbadet. 
 
Fastighetschef Anders Berg informerar om att Kallbadhuset är mycket nedgånget och att det 
är mycket som måste åtgärdas. 
 
• Byte av spånskivegolv 
• Lagning av trasiga väggar, dörrar och fönster 
• 2 nya dörrar 
• Målning in- och utvändigt 
• Byte av trall och räcken utvändigt 
• Byte av trasiga glasrutor 
• Flytbrygga 5,5 meter och landgång 3 meter 
• Ny trapp 
 
Skulle det visa sig att golvåsar och eller andra stomdelar är ruttna blir det ännu mera som 
måste åtgärdas. 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
   KS 0094/15 
 
§ 96 
 
Analys av subventioner och driftbidrag till föreningar som äger och driver 
egna anläggningar 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Jonny Mill och Björn Mårtensson utses till utskottets representanter. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 17 mars 2015, § 55 samhällsutvecklingsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till nya regler med större rättvisa mellan anläggningar och orter. 
 
Fritidschef Pelle Ferm meddelar att han gärna skulle ha en politikergrupp att bolla idéer och 
uppslag med. Detta skulle underlätta och möjligtvis också ge politikerna det de vill ha. 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): Jonny Mill och Björn Mårtensson föreslås vara utskottets representanter. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
     
 
§ 97 
 
Information från fritidsenheten 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Fritidschef Pelle Ferm informerar om verksamheten på fritidsenheten: 
 
I Ljusdals kommun är möjligheterna till en rik fritid stor. Här finns ett stort antal 
fritidsanläggningar och ett omfattande föreningsliv. Ljusdals kommun bjuder på stora 
möjligheter till rika upplevelser i naturen. Här finns flera intressanta naturområden, med unik 
växtlighet, en del av dem skyddade som naturområden. 
 
På fritidsenheten arbetar 19 tillsvidareanställda, varav fem är lönebidragsanställda. Man 
arbetar för att främja idrott, motion och friluftsliv. 
 
Driftbudget var 2014 17 906 000 kronor och investeringsbudget budget 1 050 000 kronor plus 
100 000 till samlingslokaler. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-05-12 
 Diarienummer 
     
 
§ 98 
 
Övriga frågor 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Mobil hastighetsskylt 
Utskottets ordföranden har fått förslag på att den mobila hastighetsskylten som finns i Ljusdal 
ska sättas upp längs Kläppavägen. 
 
Arrendator till Kolsvedajstugan 
Just nu annonseras efter arrendator till Kolsvedjastugan. Fritidschef pelle Ferm infoprmerar 
om att han hittills inte fått in några intresseanmälningar, men att det tidigare funnits intresse 
från två intressenter. 
 
När man skulle förbereda stugan för den kommande Gökottan upptäcktes problem med 
vattenläckage som gör det omöjligt att nyttja toaletter.  
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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