
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunstyrelsens  
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 
Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30 - 15:00 
 
Beslutande Jonny Mill (LB), ordförande 
 Björn Mårtensson (S), vice ordförande 
 Christer Sjöström (M) 
 Ulf Nyman (C)  
 Kristoffer Hansson (MP)  
 
Övriga deltagande László Gönczi (MP), ej tjänstgörande ersättare  
 Iréne Jonsson (S), ej tjänstgörande ersättare  
 Stig Olson, chef samhällsutvecklingsförvaltningen 
 Rolf Berg, utvecklare samhällsutvecklingsförvaltningen, § 99 
 Pelle Ferm, fritidschef, § 99-101 
 Christina Gräns, ekonom, § 99-104 
 Peter Nystedt, räddningschef, § 105 
 Roland Nilsson, tillgänglighetsansvarig, § 106 
 Stefan Norberg, planingenjör, § 107 
 Joel Eklund, planingenjör, § 108-109 
 Inger Bengtsson, markhandläggare, § 110 
 Emma Nordebo Snygg, gata- och parkchef, § 111-113 
 Lasse Norin, musik- och kulturchef, § 116-117 
 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Kristoffer Hansson 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-06-15 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 99-117 
 Ulrica Swärd Bütikofer 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Jonny Mill 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Kristoffer Hansson 
 
 



 PROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 2015-06-09 
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Underskrift ………………………………………………………………… 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 
 
Innehållsförteckning  Sid nr 
 
§ 99   Kyrksjöbadet, diskussion om byggkostnad, drift och skötsel ......................... 4 
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 Slottegymnasiet ............................................................................................. 5 
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 Korpen i Ljusdal ........................................................................................... 13 
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§ 113   Medborgarförslag gällande belysning efter Bergvägen i Järvsö ............. 20-21 
§ 114   Medborgarförslag gällande namnbyte på Brattbergavägen i Los till  
 Sone Bangers väg .................................................................................. 22-23 
§ 115   Samhällsutvecklingsutskottets yttrande över Revisionsrapport -  
 Avtalstrohet ............................................................................................. 24-25 
§ 116   Ansökan från Musikföreningen Älvdraget gällande bidrag för  
 spelstämma 2015 ......................................................................................... 26 
§ 117   Ansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening om bidrag till  
 Korgstämma på Stenegård i Järvsö 2015 .................................................... 27 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 99 
 
Kyrksjöbadet, diskussion om byggkostnad, drift och skötsel 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 12 maj 2015, § 94 att utskottet vid dagens 
sammanträde ska diskutera Kyrksjöbadet. Byggkostnad, drift och skötsel ska diskuteras. 
 
Rolf Berg, utvecklare på samhällsutvecklingsförvaltningen och fritidschef Pelle Ferm 
informerar om badplatsen vid Östernäs. 
 
Kyrksjöbadet ingår i en totalentreprenad för Östernäs park så egentligen finns inte kostnaden 
för badet specificerad. Rolf Berg har dock vid ett tidigare tillfälle av entreprenören fått en 
uppskattning av kostnaden för badplatsen och den ligger på cirka 426 000 kronor. I den 
kostnaden ingår inte kostanden för omklädningsrummen då de är planerade även för andra 
fritidsaktiviteter på Östernäs. 
 
Vattenprover som tagits, bland annat efter förelägganden från myndighetsnämnden, har  
kostat närmare 240 000 kronor och mer prover ska tas, bland annat i samband med att 
dräneringsledningen dras. 
 
Driftskostnaden för skötseln av badplatsen kommer lösas internt på förvaltningen. Även det 
övriga parkområdet kommer att behöva skötas. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0267/15 
 
§ 100 
 
Ansökan från Ljusdal Fight Club om att få tillgång till lokal på 
Slottegymnasiet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ordföranden i Ljusdals Fight Club har inkommit med en skrivelse om att få disponera 
Pingislokalen på Slottegymnasiet eftersom deras verksamhet har vuxit avsevärt den senaste 
tiden. Lokalen disponeras idag av tre olika verksamheter; Pingisklubben, Gymmix spinning 
och Ljusdals Fight Club.  
 
Tanken från förvaltningen har varit att flytta pingisverksamheten till Tennishallen på grund av 
att det där finns utrymme både lokalmässigt och tidsmässigt och därmed skapa en Rackethall 
för tennis, pingis och badminton i samma lokal. 
 
Det kommer att krävas en mindre ombyggnation på Tennishallen för att skapa utrymme för 
förvaring av pingisborden. Förvaltningen har redan varit i kontakt med Pingisklubben och 
Tennisklubben om planerna och om allt går att lösa kanske Ljusdal Fight Clubs önskemål kan 
tillgodoses redan i höst. Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar vidare med frågan. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 juni 2015 
Ansökan från Ljusdal Fight Club 2 juni 2015 
 
Yrkanden  
 
Ulf Nyman (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
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 2015-06-09 
 Diarienummer 
     
 
§ 101 
 
Information om Kolsvedjastugan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Fritidschef Pelle Ferm informerar om att han träffat en intressent som är intresserad av att 
arrendera Kolsvedjastugan. 
 
Intressenten har också varit i kontakt med miljöenheten för eventuellt tillstånd till servering 
eller liknande.  
 
Problem med vattenläckage har upptäckts i stugan och man jobbar på att åtgärda detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0402/12 
 
§ 102 
 
Information om gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Stig Olsson informerar om läget när det gäller gång- och cykelväg mellan 
Ljusdal och Järvsö. 
 
Avgörande för att få till stånd en väg är passagen över Ljusnan och önskan från kommunen är 
att få ta över den gamla järnvägsbron. 
 
Förvaltningen har haft möte med Trafikverket och verket ställde sig då positiv till att överlåta 
en bro. Trafikverkets broexpert har varit ute och tittat och ska återkomma med förslag, men 
något förslag har ännu inte kommit. Trafikverket har redovisat rivningskostnad och det 
diskuterades om man kan föra över motsvarande pengar till kommunen. 
 
Det är absolut avgörande att man kommer över älven så beskedet från Trafikverket måste 
avvaktas. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0013/15 
 
§ 103 
 
Uppföljning av investeringar i samhällsutvecklingsförvaltningen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Vid samhällsutvecklingsutskottets sammanträde den 12 maj 2015, § 81 diskuterades 
möjligheten att prioritera om bland investeringsobjekt när vissa investeringar av olika 
anledningar skjuts på framtiden eller uteblir. 
 
Ekonom Christina Gräns redogör för investeringsplanen:  
 
Investeringsprognosen visar ett resultat på 6 172 000 kronor, men 8 402 000 kronor av dessa 
består av Kläppa industriområde som är lånefinansierad. Detta gör att övriga prognosen är   
-2 230 000 kronor, vilket betyder att det inte finns utrymme för att fördela om investeringar.   
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
     
 
§ 104 
 
Information om Kulturcentrum Slotte 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens chef Stig Olsson informerar om Kulturcentrum Slotte. 
Musik- och kulturchef Lasse Norin har förberett en organisation som är färdig för att köras 
igång. För att kunna driva ett kulturcentrum enligt förslaget måste personal anställas. 
 
Ärendet kommer från en motion från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V), 
Malin Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) som innebar en utredning om att utreda 
förutsättningarna att skapa ett kulturhus i någon av kommunens redan befintliga lokaler, eller 
utreda förutsättningarna att skapa ett kulturhus i anslutning till Ljusdals Museums framtida 
lokaler.  
 
Kommunfullmäktige biföll motionen den 18 november 2013, § 197 och därefter gjorde 
samhällsutvecklingsförvaltningen en utredning som godkändes av kommunfullmäktige den 29 
september 2014, § 139. Samtidigt fick kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag 
på organisation och finansiering senast i januari månad 2015. Den 10 februari 2015, § 24 
beslutade allmänna utskottet att ärendet, såväl vad gäller finansiering som organisation, förs 
till samhällsutvecklingsutskottet för vidare beredning. 
 
Något beslut om att skapa ett kulturcentrum har inte fattats och i budgetberedningens förslag 
till budget för 2016, som togs i sin helhet av allmänna utskottet den 2 juni 2015, § 80, finns 
medel heller inte avsatta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
     
 
§ 105 
 
Information om Räddningstjänsten 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Räddningschef Peter Nystedt informerar om verksamheten på Räddningstjänsten.  
 
Räddningstjänstens uppdrag är att skydda människor, egendom och miljö. 
 
Fakta: 
• Dagpersonal heltid:  

− Fyra befäl i beredskap  
− Två styrkeledare  
− En kanslist 50 procent 

• 64 deltidsanställda brandmän/brandförmän, varav sex kvinnor, med beredskap var 
tredje/fjärde vecka. 

• 20 räddningsvärnsmän (uppdragstagare, har inte beredskap) 
• Minimistyrkan dygnet runt:  

− En insatsledare/BIB 90 sek  
− Tre styrkeledare,  
− 15 brandmän med anspänningstid sju min. 

• Samverkansavtal finns med samtliga grannkommuner 
• Samtliga stationer åker på IVPA-larm (i väntan på ambulans) enligt avtal med regionen. 

Personalen har delegation på syrgas och defibrillator. 
• Sju brandstationer, 20 fordon varav åtta tunga lastbilar 
• Sex båtar, tio bogserbara motorsprutor, en kem-/miljöcontainer 
• En skogsbrandscontainer, en saneringscontainer, två lastväxlartankar, en katastrofvagn 

med bland annat sjukvårdstält, tre bårsläp, en fyrhjuling 
• Budget 15 442 000 kronor 
• 2014 genomfördes 384 utryckningar vid 306 insatser 
• 4 991 personer har utbildats av räddningstjänsten i brandkunskap, första hjälpen, HLR 

(hjärt- lungräddning) med mera under de fem senaste åren. 
 
 
 
Forts s 11

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
     
 
§ 105 forts 
 
Information om Räddningstjänsten 
 
Personalstyrka: 
Ljusdal:  En styrkeledare och fem brandmän 
Järvsö:  En styrkeledare och fyra brandmän 
Färila:  En styrkeledare och fyra brandmän 
Ramsjö:  Två brandmän (dagtid räddningsvärn) 
Los:  Nio räddningsvärnsmän 
Tandsjöborg:  Fyra räddningsvärnsmän. Sveg och Orsa rycker in och hjälper till 
 
Utmaningar: 
• Rekrytering av personal 
• Fordonsinvesteringar (tre tunga fordon finns som är 26, 25 och 20 år gamla) 
• Nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0247/15 
 
§ 106 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan om 153 900 kronor inklusive moms bifalles för ombyggnad av kök. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag inkom den 16 april 2015 och avser ombyggnad och 
anpassning av kök. 
 
Åtgärderna har kostnadsberäknats till 153 900 kronor inklusive moms. 
 
Kommunens tillgänglighetsansvarige Roland Nilsson föreslår att ansökan bifalles. 
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegationspärm 
Akt 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0136/14 
 
§ 107 
 
Beslut om antagande gällande detaljplan för Åkersta 13:3, Kvarteret 
Korpen i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplanen för kvarteret Korpen antas.  
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 15 april 2014, § 66 samhällsutvecklingsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta ny detaljplan efter ansökan från Ljusdalshem AB. Det av förvaltningen 
upprättade planförslaget var föremål för samråd under hösten 2014 samt för granskning under 
våren 2015.   
 
Planen omfattar hela kvarteret Korpen i Gamla Stan i Ljusdal och syftar till att ge ökade 
möjligheter till att ny bebyggelse uppförs inom kvarterets obebyggda delar och till att 
bebyggelsen utformas i harmoni med områdets karaktär. Planen syftar därtill att kvarteret ska 
kunna användas för flera olika ändamål. Hittills gällande detaljplan från den 21 februari 2003 
ersätts i sin helhet.     
 
Planområdet indelas i allmän platsmark för huvudgata (Södra Järnvägsgatan) samt lokalgata 
(Kaptensgatan, Kyrksjövägen och Boställsgatan). Kvartersmarkens användning är bostäder, 
centrum, handel och kontor. Bestämmelser finns för bebyggelsens placering, utformning, 
utseende, störningsskydd samt skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
(Fenix).    
 
Beslutsunderlag  
 
Antagandehandlingar 28 maj 2015 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0001/15 
 
§ 108 
 
Beslut om samråd gällande detaljplan för Järvsö Kyrkby 5:21 och 5:40. 
Bostäder vid Kyrkbyvägen i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Förslaget sänds ut för samråd 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 20 januari 2015, § 15 samhällsutvecklingsförvaltningen 
i uppdrag att pröva förutsättningarna för bostäder vid Kyrkbyvägen i Järvsö efter ansökan från 
markägaren. 
 
Ett förslag till detaljplan har nu upprättats. Detaljplanen ger möjlighet att bebygga området 
vid Kyrkbyvägen i Järvsö med upp till 9 enbostadshus. Krav har ställts på bebyggelsens 
utformning för att möjliggöra en bebyggelse som smälter in i den omgivande miljön och 
beaktar riksintresset för kulturmiljövård samt riktlinjerna för utformning av ny bebyggelse i 
fördjupad översiktsplan för Järvsö. Krav på färgsättning av tak och fasader, samt taklutning 
har därför ställts i planen. Infart till området sker från Kyrkbyvägen.  
 
Översvämningsrisken längs med Ljusnan har beaktats genom att skyddsavstånd från vattnet 
lagts in i planen. Endast källarlösa hus tillåts då planområdet är beläget inom yttre 
skyddsområde för grundvattentäkt. Strandskyddet har upphävts, men kvarstår inom området 
närmast vattnet.  
 
Förslaget föreslås i och med detta skickas ut på samråd enligt plan- och bygglagen i syfte att 
inhämta synpunkter från grannar, länsstyrelsen, lantmäteriet och övriga intressenter. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samrådshandlingar 1 juni 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 
 
 
 
 
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0370/13 
 
§ 109 
 
Information samt förslag om ändrad uppdragsbeskrivning gällande 
detaljplan för korsning i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får, förutom tidigare beslut i ärendet, också i uppdrag 

att planlägga den väg som ska ersätta nuvarande utfart mot riksväg 83. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fick den 20 augusti 2013, § 162 i uppdrag att upprätta 
detaljplan i syfte att möjliggöra ombyggnation av korsningen riksväg 83 och länsväg 696 i 
Järvsö. Arbetet har avvaktat i väntan på att Trafikverket, som ansvarar för ombyggnationen, 
tagit fram samrådsunderlag till vägplanen för korsningen. I arbetet har framkommit att det 
bästa vore att stänga Hedenlundsvägens utfart mot riksväg 83 eftersom utfarten inte är 
trafiksäker i dagsläget. 
 
I enlighet med Trafikverkets samrådsunderlag föreslås utfarten från Hedenlundsvägen mot 
riksväg 83 stängas. Detta kommer leda till att en ersättningsväg måste byggas. Bygget av den 
föreslagna ersättningsvägen kan innebära att mark som inte ägs av kommunen och som redan 
är planlagd för andra ändamål kan behöva tas i anspråk. Förvaltningen ser därför att 
markanspråken kan komma att konkurrera med varandra, vilket stärker behovet av en 
detaljplaneläggning, där en avvägning av dessa sker i en öppen process. 
 
Beslutsexpediering 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 2 juni 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0249/15 
 
§ 110 
 
Begäran från Ramirent om att få arrendera tomt för bostadsrigg, Öje 28:1 
i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ramirent får arrendera cirka 1 000 kvadratmeter av fastigheten Öje 28:1 i Järvsö (Grytan) 

under en tid av ett år  från oktober 2015 till oktober 2016 för att uppföra en bostadsrigg 
för 44 personer under förutsättning att bygglov kan erhållas. 

 
2. Företaget erlägger en arrendeavgift av 50 000 kronor och står för alla kostnader för VA- 

och elanslutningar samt förbrukningsavgifter för detta samt eventuella kostnader för 
markarbeten och väganslutning. 

 
3. I avtalet ska stå att marken ska återställas i ursprungligt skick. 

 
 
Sammanfattning  
 
Företaget Ramirent som hyr ut maskiner, manskapsbodar, bostadsriggar med mera vill hyra 
ett område om cirka 1 000 kvadratmeter av fastigheten Öje 28:1 i Järvsö. På området har 
tidigare stått hyreshus som rivits. 
 
Bostadsriggen är avsedd för arbetare som ska bygga vindkraftparken i Sörby. Riggen är i två 
våningar och mäter cirka 11 x 47 meter. Den innehåller 44 enkelrum med dusch och toalett 
samt kök och andra gemensamhetsutrymmen.  
 
Föreslagen arrendeavgift baserar sig på taxeringsvärdet för denna typ av mark i Järvsö. 
Utifrån detta räknas fram ett försäljningspris och i detta fall har arrendeavgiften satts till 10 
procent av försäljningsvärdet.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 1 juni 2015 
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP): I avtalet ska stå att marken ska återställas i ursprungligt skick. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0208/15 
 
§ 111 
 
Åtgärder inom belysningsanläggningar på väg 83 i Ramsjö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Belysningsanläggningarna längs väg 83 rustas upp enligt förslag två. 
 
2. Ramsjö bygderåd kontaktas innan åtgärderna genomförs. Om intresse finns av ytterligare 

belysningspunkter kan totalt tio stolpar erbjudas som bygderådet själva får placera längs 
sträckan och förse med el. 

 
 
Anledningen till att ärendet skickas till kommunstyrelsen är att förslaget strider mot policyn. 

 
Sammanfattning 
 
I samband med att Trafikverket rustar upp sina belysningsanläggningar på väg 83 och genom 
Ramsjö by har kommunen blivit utan elförsörjning till ett antal stolpar längs väg 83. Därför 
måste ett beslut fattas om huruvida belysningen ska vara kvar på sträckan eller inte. Eftersom 
anläggningen är i dåligt skick måste en nyinvestering göras. Längs sträckan finns få boende. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet önskar se en helhetslösning för sträckan och därför har all 
belysning från Viken och norrut nu tagits upp för beslut. Där nedmontering alternativt 
utglesning föreslagits finns få boende. Samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram två 
olika förslag där förslag ett innebär att policyn följs och belysning tas bort på en lång sträcka 
där det inte finns boende medan förslag två innebär en utglesning av belysningen på samma 
sträcka. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår den 26 maj 2015 
 
1. Belysningsanläggningarna längs väg 83 rustas upp där fler än tre åretombebodda hushåll 

finns i nära anslutning till varandra. Övrig belysning tas bort. (Förslag 1) 
 
2. Ramsjö bygderåd kontaktas innan åtgärderna genomförs. Om intresse finns av ytterligare 

belysningspunkter kan totalt tio stolpar erbjudas som bygderådet själva får placera längs 
sträckan och förse med el. 

 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 26 maj 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 maj 2015, § 83 
 
Forts s 18
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0208/15 
 
§ 111 forts 
 
Åtgärder inom belysningsanläggningar på väg 83 i Ramsjö 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): Ärendet ska skickas till kommunstyrelsen för beslut. Bifall till förslag 
ett. 
 
Kristoffer Hansson (MP): Bifall till förslag två. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Björn Mårtenssons yrkande om att 
skicka ärendet till kommunstyrelsen och finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer Björn Mårtenssons yrkande om förslag ett mot Kristoffer Hanssons 
yrkande och finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller Kristoffer Hanssons yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0265/15 
 
§ 112 
 
Lokal trafikföreskrift om förbud mot att parkera fordon på Doktorsgatan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ny trafikföreskrift om parkeringsförbud på Doktorsgatans västra sida, mellan vändplanen 

i Doktorsgatans norra ände och Trädgårdsgatan, antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Verksamheterna kring Källbacka alstrar en hel del trafik och parkering sker på ett sätt som 
skapar problem för de boende då såväl posten som sopbilen hindras av bilar som står i vägen. 
Med anledning av detta finns önskemål om parkeringsförbud längs gatan. Idag rådet 
parkeringsförbud på gatans östra sida. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig över en motion som inkommit angående 
parkeringssituationen i området. I yttrandet ber förvaltningen om ett uppdrag att kontakta 
verksamheterna i området för en översyn av parkeringsbehovet. Det är även viktigt att 
diskutera vanor kring resande och parkering med de som arbetar i området, då de närmaste 
parkeringsplatserna borde vara avsedda för besökande först och främst. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 juni 2015 
Lokal trafikföreskrift 2161.2015.01 
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0408/14 
 
§ 113 
 
Medborgarförslag gällande belysning efter Bergvägen i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill ha 
gatubelysning efter Bergvägen 28-39 i Järvsö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2015, § 199 att överlämna beslutanderätten 
om medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att medborgarförslaget kan bifallas. 
 
Förvaltningen skriver: 
 
”Idag saknas både belysning och skötsel av denna del av Bergvägen i Järvsö. De boende har 
uppmärksammat kommunen på trafikproblem på vägen då bilister inte tar hänsyn till att 
vägen endast är avsedd för cyklister och fotgängare. Vintertid snöröjs inte vägen men istället 
väljer många skoterförare att använda den som genväg. Även denna trafik upplevs som 
störande av närboende. 
 
Vägen används idag som genväg in mot centrala Järvsö från områdena norr om Bergvägen. 
Det finns alternativ väg att välja nere vid Turistvägen där separat gång- och cykelväg 
anordnats. Därför är inte Bergvägen nödvändig ur trafiksäkerhetssynpunkt, men den uppfattas 
som genare, tystare och framförallt undviks en del höjdskillnader. 
 
Om medborgarförslaget ska bifallas bör vägen vara tillgänglig för skolbarn och övriga 
fotgängare även vintertid. Om snöröjning sker kommer biltrafiken vara ett problem även 
vintertid varför det behövs någon form av markering som tydligare visar att vägen endast är 
till för gående och cyklister. 
 
Både vinterväghållning och begränsning av trafik kostar. Vinterväghållningen beräknas till sju 
timmar per säsong vilket motsvarar cirka 4 900 kronor per år (700 kr/tim).  
 
Forts s 21
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0408/14 
 
§ 113 forts 
 
Medborgarförslag gällande belysning efter Bergvägen i Järvsö 
 
Åtgärder för att hindra biltrafik beräknas kosta cirka 35 000 kronor (skyltning, chikaner, 
avsmalning av passager). Utöver detta tillkommer kostnad för belysningen, cirka 50 000 
kronor i investering, och därefter kostnader för drift och underhåll. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I sitt övervägande 
skriver han att vägen är en välanvänd genväg från Bergvägen ner mot centrala delarna av 
Järvsö. För att säkerställa en trygg väganvändning för gång och cykeltrafikanter krävs 
åtgärder för att avsmalna vägen samt installera belysning. Det är lämpligt att beslutet 
verkställs av samhällsutvecklingsförvaltningen och bekostas inom ram. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 25 maj 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 23 april 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 199 
Medborgarförslag 13 november 2014 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0159/14 
 
§ 114 
 
Medborgarförslag gällande namnbyte på Brattbergavägen i Los till  
Sone Bangers väg 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att losbon Sone 
Banger hedras av kommunen genom att Brattbergavägen i Los byter namn till Sone Bangers 
väg. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2014, § 75 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget avslås. 
 
Förvaltningen skriver att enligt Lantmäteriverkets rapport 2001:4 med titeln ”God 
ortnamnssed” bör inte gator, vägar eller andra platser döpas efter nu levande personer. Deras 
sammanfattning angående så kallade memorialnamn lyder enligt nedan: 
 
”För att sammanfatta skulle man kunna säga att ett memorialnamn tillkommet enligt  
god ortnamnssed förutsätter en förtjänstfull och avliden person, som bar ett lättanvänt namn 
och hade en klar och tydlig relation till den namngivna platsen.” 
 
Att namnge en väg efter en person som lever och faktiskt också bor på platsen innebär ett 
ingrepp i den personliga integriteten.  
 
Att ändra adressnamn innebär också en del administrativt krångel för de som är folkbokförda 
på adresserna efter vägen.  I detta fall rör det sig om femton personer som skulle byta adress. 
  
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Lantmäteriverkets God 
ortnamnssed anger hur gator och vägar bör namnges. Eftersom förutsättningen för att en gata 
ska namnges efter en person är att vederbörande är avliden föreslås att medborgarförslaget 
avslås. 
 
Forts s 23
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0159/14 
 
§ 114 forts 
 
Medborgarförslag gällande namnbyte på Brattbergavägen i Los till  
Sone Bangers väg 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 18 maj 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 20 april 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 14 april 2014 
Medborgarförslag 14 april 2014 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0106/15 
 
§ 115 
 
Samhällsutvecklingsutskottets yttrande över Revisionsrapport - 
Avtalstrohet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsutskottet ställer sig bakom revisorernas rekommendationer. 

 
 

Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet har fått revisionsrapport Avtalstrohet Ljusdals kommun för 
yttrande. 
 
Revisorerna har utifrån väsentlighet- och riskbedömning bedömt det angeläget att granska 
avtalstroheten i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden samt i två av 
de kommunala bolagen. Resultatet av granskningen redovisas i tre separata rapporter. 
 
Den övergripande revisionsfrågan är: 
 
Finns ändamålsenliga rutiner för att säkerställa en tillräcklig avtalstrohet samt är den 
interna kontrollen tillräcklig? 
 
Den sammanfattande bedömningen, efter granskning, är att den interna kontrollen inte är 
tillräcklig och att rutiner för att säkerställa en tillräcklig avtalstrohet behöver stärkas. 
 
Bedömningen grundas på nedanstående punkter: 
 
• Det finns inga fastställda övergripande riktlinjer. 
• Ingen fastställd inköpspolicy finns. 
• Ansvaret för ekonomiska transaktioner är fastställt genom kommunens 

attestreglemente. 
• Det finns inga fastställda nämndspecifika riktlinjer eller rutiner kopplade till 

inköp/upphandling. 
• Kännedomen om LOU och krav på upphandling finns inom organisationen. 
• Det gäller samtliga nämnder. 
• Den interna kontrollen inte är tillfredställande. Arbetet med systematisk intern 

kontroll arbete har varit inaktivt under 2013 och 2014. Det finns dock exempel på 
uppföljning som ett led i intern kontroll avseende följsamhet mot avtal som i olika 
omfattning finns dokumenterad. 

 
 
Forts s 25

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0106/15 
 
§ 115 forts 
 
Samhällsutvecklingsutskottets yttrande över Revisionsrapport - 
Avtalstrohet 
 
• Avtalstroheten avseende livsmedel är något låg medan avtalstroheten avseende 

arbetskläder och drivmedel i huvudsak är god. 
• Det finns flera leverantörer som enbart har en faktura under perioden, samt många 

fakturor med många enskilda inköp med små belopp. 
 
I rapporten rekommenderar revisorerna: 
 
• En inköpspolicy upprättas där ansvaret för inköp och upphandling tydliggörs. 
• Rutiner för uppföljning avseende avtalstrohet utarbetas och fastställs, för att gärna 

användas som en del i den interna kontrollen. 
• Att arbetet med intern kontroll formaliseras med rutiner som säkerställs för samtliga 

nämnder. 
• Inköpssamordningsgruppens roll och uppdrag förtydligas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 juni  
Revisionsrapport 4 mars 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
Akt 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0204/15 
 
§ 116 
 
Ansökan från Musikföreningen Älvdraget gällande bidrag för spelstämma 
2015 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från musikföreningen Älvdraget, om ekonomiskt bidrag på 15 000 kronor för 

genomförande av spelstämma i Ljusdals Folkpark 2015, bifalles. 
 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för arrangemangsstöd. 

 
 

Sammanfattning  
 
Musikföreningen Älvdraget arrangerar den 4-7 juni 2015, för fjärde året i följd, en 
spelstämma med offentligt scenprogram i Ljusdals Folkpark. Arrangemanget är årligen 
återkommande och syftar till att skapa en nationell mötesplats för musiker med traditionella 
folk- och gammeldansinstrument, samt att verka för denna musikgenres framtida bevarande. 
Arrangemanget har under åren lockat fler och fler besökare och har stor potential att på sikt 
växa avsevärt i omfattning. Föreningen ansöker hos Ljusdals kommun om ett ekonomiskt 
bidrag på 15 000 kronor för markandsföring samt gage till ett artistiskt ”dragplåster” för 
arrangemanget. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 maj 2015 
Ansökan om kulturbidrag 29 april 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Musikföreningen Älvdraget 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-06-09 
 Diarienummer 
   KS 0213/15 
 
§ 117 
 
Ansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening om bidrag till 
Korgstämma på Stenegård i Järvsö 2015 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening om ekonomiskt bidrag på 12 000 kronor 

för delfinansiering av årets Korgstämma på Stenegård, 9-11 juli 2015, bifalles. 
 
2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens centrala konto för arrangemangsstöd. 

 
 

Sammanfattning  
 
Västra Hälsinglands Slöjdförening arrangerar under sommaren för tjugoförsta året en 
Korgstämma på Stenegård i Järvsö. Arrangemanget ingår detta år som en del av Stenegårds 
Hälsingestämma som erbjuder arrangemang under hela vecka 28. Syftet med Korgstämman är 
att bidra till att bevara kunskaperna och korgtraditionerna samt väcka intresse hos den yngre 
generationen för slöjd och korgmakeri. På Korgstämman kommer cirka 20 stycken 
korgmakare att finnas på plats och kostnadsfria barnaktiviteter kommer att arrangeras. 
Arrangemanget finansieras via ett antal olika bidragsgivare och föreningen ansöker hos 
Ljusdals kommun om ett delfinansieringsbidrag på 12 000 kronor.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 maj 2015 
Ansökan om bidrag 5 maj 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Västra Hälsinglands Slöjdförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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