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 Datum 
Kommunstyrelsens  
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 
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 Kerstin Andersson, ekonom, § 18 
 Richard Brännström, VD AB Ljusdalshem, § 19 
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 Karin Hansson, miljöchef, § 21 
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 Joel Eklund, planingenjör, § 24-25 
 Anders Berg, plan- och byggchef, § 24-25 
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 Diarienummer 
   KS 0015/13 
 
§ 18 
 
Bokslut 2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Årsbokslut 2013 med förslag till överföringar godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Årsbokslutet 2013 för samhällsutvecklingsförvaltningen visar ett överskott på 1 147 000 
kronor. De största avvikelserna finns på enheterna Fysisk och teknisk planering, Gator och 
vägar, Fritid samt Bostadsanpassning. 
 
Fysisk och teknisk planering (planering och bygglov) har haft högre bygglovs- och mark-
intäkter än beräknat. I överskottet ingår även tilläggsbudget för utredning av gång- och 
cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö samt översiktsplan Järvsö som ännu inte har upparbetats. 
 
Gator och vägar redovisar ett underskott till största delen beroende på kostnader för 
dagvatten. 
 
Fritid redovisar ett underskott till största delen beroende på haveri av kylaggregat på IP i 
Ljusdal samt högre kapitalkostnader. 
 
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har under året varit högre än beräknat, vilket gett 
ett underskott i årsbokslutet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 februari 2014 
Bokslut 2013 drift  
Bokslut 2013 Investering 
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 Diarienummer 
   KS 0235/11 
 
§ 19 
 
Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. En ny fastighetsfunktion med fastighetschef införs i Ljusdals kommun. 
 
2. Ljusdals kommun träffar förvaltningsavtal med AB Ljusdalshem.  
 
3. De arbetsuppgifter som idag utförs av institutionsvaktmästare inom utbildnings-

förvaltningen kvarstår i utbildningsförvaltningens regi. 
 
4. Övrig fastighetsskötsel kvarstår i kommunal regi. 
 
5. En utvärdering ska göras om ett år. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 297 att kommunens och  
AB Ljusdalshems fastighetsförvaltning ska samordnas i enlighet med alternativ ett i Fasticons 
utredning, vilket betyder att Ljusdalshem tar över fastighetsskötseln, men att kommunen 
kvarstår som ägare av de egna fastigheterna. Kommunfullmäktige angav också inriktning på 
hur samordningen skulle ske samt att städenheten inte skulle samordnas med Ljusdalshem. 
 
Vidare beslutade kommunfullmäktige att följande skulle utredas: 
 
• Förslaget om att Ljusdalshem övertar ägarrollen i utredningens alternativ 1+2.  
 Ekonomichefens kommentar: Kommer att utredas i ett senare skede efter det 

att samordningen varit i drift i två år. 
 
• Organisatorisk tillhörighet för skolornas institutionsvaktmästare. 
 Ekonomichefens kommentar: Är utrett och förslag finns i beslutssats 1. 
 
• Hur övriga fastigheter ska förvaltas. 

Ekonomichefens kommentar: Undertecknande ser idag inget mervärde i att ytterligare 
fastigheter, till exempel de som drivs av fritidsenheten, samordnas med Ljusdalshem. 

 
• Om kommunens städenhet ska samordnas med kommunens nya fastighetsfunktion. 
 Ekonomichefens kommentar: Inte aktuellt i ett inledningsskede, men kommer att utredas 

efter att den nya fastighetsfunktionen i kommunen är fastställd. 
 
Forts s 6
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 Diarienummer 
   KS 0235/11 
 
§ 19 forts 
 
Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen och AB Ljusdalshems föreslår den 26 september 2013: 
 
1. De arbetsuppgifter som idag utförs av institutionsvaktmästare inom utbildnings-

förvaltningen överförs till Ljusdalshem.  
 
2. En ny fastighetsfunktion med fastighetschef införs i Ljusdals kommun. 
 
3. Ljusdals kommun träffar förvaltningsavtal med AB Ljusdalshem.  
 
4. Övrig fastighetsskötsel kvarstår i kommunal regi. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 12 november 2013, § 251 kommunstyrelsen att 
besluta i enlighet med förslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2013, § 325 att återremittera ärendet till 
samhällsutvecklingsutskottet.  
 
AB Ljusdalshems VD Richard Brännström har till dagens möte skrivit kommentarer kring 
samordnad fastighetsförvaltning och besparingspotential.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommentarer kring samordnad fastighetsförvaltning och besparingspotential 
Kommunstyrelsen protokoll 28 november 2013, § 325 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 251 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 26 september 2013 
Yttrande från utbildningsnämnden, 23 oktober 2013, § 116  
Yttrande från AB Ljusdalshem, 25 september 2013 
Yttrande från omsorgsnämnden, 29 augusti 2013, § 160 
Fasticons utredning 
Kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2011, § 2011 
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 Diarienummer 
     
 
§ 20 
 
Lägesrapport från Räddningstjänsten 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Räddningschef Peter Nystedt informerar om läget på Räddningstjänsten: 
 
Larmstatistiken visar att antalet utryckningar har minskat drastiskt från 2011 till 2013, 
framför allt i Ljusdal där antalet gick från 179 utryckningar 2011 till 139 år 2013. Peter 
Nystedt har dock ingen förklaring till detta.  
 
Antalet IVPA (I väntan på ambulans) ligger ungefär oförändrat. 
 
Vanligaste insatserna: 
• Automatlarm (väldigt vanligt med larm som utlösts felaktigt) 
• Trafikolycka 
• IVPA 
• Brand i byggnad 
• Brand ej i byggnad 
 
Den ekonomiska sammanställningen för  2013 visar ett underskott på -243 000 kronor, varav 
kapitaltjänst -251 000 kronor. 
 
Under 2013 har den fasta personalen på Räddningstjänsten  utbildat 1 242 personer i 
livräddning, Hjärt-lungräddning, första hjälpen med mera 
 
12 tillsyner enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) har genomförts. 
 
Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn på Räddningstjänsten, vilket resulterade i ett antal punkter 
att åtgärda. Verket har gjort återbesök och Räddningstjänsten fick då godkänt. 
 
Kommunfullmäktige kommer troligtvis fatta beslut om att Ramsjö ska bli räddningsvärn 
under dagtid,  
 
När det gäller personalläget fattas två brandmän i Järvsö, i Färila och i Ramsjö. Det är svårt 
att hitta lämplig personal. 
 
 
Forts s 8
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 Diarienummer 
     
 
§ 20 forts 
 
Lägesrapport från Räddningstjänsten 
 
En ny släck/räddningsbil har köpts in till Färila, en ny VW Pickup har köpts in till Ljusdal och 
den gamla har flyttats till Färila. Till Ljusdal har också en vattentank på 11 m3 köpts in. 
 
En ny Utalarmering /inalarmeringsanläggning gör det möjligt att ”plocka hem” automatiska 
brandlarm till stationen, vilket kommer att spara in mycket pengar till kommunen. Hittills har 
11 objekt kopplats in och ytterligare 18 kopplas in under våren. 
 
Räddningstjänsten har gått in i ett projekt tillsammans med Räddningstjänsten i 
Hudiksvall/Nordanstig för att man ska kunna hjälpa varandra med ledningsresurser. Staten 
står för halva kostnaden, men man kommer att behöva äska pengar för detta så småningom. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0066/14 
 
§ 21 
 
Upphörande med service gällande dricksvattenprovtagning från enskilda 
brunnar 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Servicen med dricksvattenprovtagning av enskilda brunnar bibehålls och en administrativ 

avgift tas ut för att täcka miljöenhetens kostnader. 
 
 
Sammanfattning  
 
Sedan lång tid tillbaka så har miljöenheten haft service till kommunmedborgarna i form av 
hantering av prov gällande dricksvatten från enskilda brunnar. Denna service innehåller flera 
moment för handläggarna, vilket både är tids- och kostnadskrävande.  
 
Exempel på hanteringsmoment: 
• Beställning av flaskor och kylväskor 
• Hantering av flaskor och kylväskor 
• Utlämnade av flaskor och instruktioner 
• Hantering av följesedlar 
• Iordningställande av emballage och ”fraktning” 
• Kontroll av personnummer och pris innan fakturering 
• Separat fakturahantering för varje utlämnande 
• Frågor/rådgivning av provsvar 
  
Under 2013 skickades 96 fakturor för vattenprover. Den totala arbetstiden för dessa 
hanteringsmoment beräknas motsvara 61 timmars till en kostnad på 36 600 kr. I dag har 
enheten inte någon möjlighet att ta ut en administrativ avgift som skulle kunna täcka 
kostnaden. 
 
Idag får kommunen en kopia på samtliga provsvar som skickas från det ackrediterade 
laboratoriet. Det finns dock ingen digital struktur framtagen för att föra in dessa i vårt 
ärendehanteringssystem utan istället sätts de in i en pärm i arkivet och sparas i fem år. Att i 
efterhand lägga in dessa skulle vara väldigt tidskrävande då provsvaren inte märks med 
fastighetsbeteckning, vilket är vårt främsta sökbegrepp i ärendehanteringssystemet. Vi får, för 
kommunens räkning, helt enkelt inte ut nyttan som är avsedd med denna tjänst. 
 
Miljöenheten strävar hela tiden efter att effektivisera sin verksamhet samt att få en högre 
kostnadstäckning på verksamheten.  
 
Forts s 10
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   KS 0066/14 
 
§ 21 forts 
 
Upphörande med service gällande dricksvattenprovtagning från enskilda 
brunnar 
 
Den tid som idag läggs på detta arbetsmoment kan istället läggas på andra arbetsmoment som 
tidigare har fått prioriterats bort i förmån för hanteringen av prov gällande dricksvatten från 
enskilda brunnar. 
 
Miljöenheten kommer att behålla servicen att hjälpa personer som inte själva har möjlighet att 
använda dagens teknik till att beställa hem provtagningsflaskor. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 7 februari 2014: 
 
1. Servicen gällande dricksvattenprovtagning av enskilda brunnar upphör från och med den 

första april 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 februari 2014 
 
Yrkanden  
 
Harald Noréus (FP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Jonny Mill (SRD): servicen bibehålls och en administrativ avgift tas ut för att täcka enhetens 
kostnad för denna. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att samhällsutvecklings-
utskottet bifaller hans eget yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0065/14 
 
§ 22 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas för ombyggnad av badrum. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen gällande omdisponering 
av badrum samt möjliggörande av flytt av tvättutrustning från källarplanet till badrummet. 
 
Bostadsanpassningsbidrag söks för ombyggnad av badrum/wc. Åtgärderna har 
kostnadsberäknats till 130 000 kronor inklusive moms. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Sökanden (protokollsutdrag+ besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm  
Akt 
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   KS 0065/12 
 
§ 23 
 
Fördjupad översiktsplan för Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 
1. Samrådsredogörelsen och de förslag till ändringar som redovisas under respektive 

synpunkt godkänns.    
 
2. Förslaget till fördjupad översiktsplan för Järvsö ställs ut för granskning.  
 
 
Sammanfattning  
 
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Järvsö är att komma närmare de mål och 
visioner som är framförda i översiktsplanen. Det sker genom att planen ger vägledning i form 
av förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efterkommande planering, lovgivning och 
andra beslut inom det avgränsade planområdet.  
 
Planen har under tiden 5 november till och med 16 december 2013 varit föremål för samråd 
efter beslut av kommunstyrelsen. Närmare trettio yttranden har inkommit under samrådstiden. 
Yttrandena finns sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen där det 
framkommer om yttrandena legat till grund för ändringar i planen eller inte.  
 
Nästa steg är att ställa ut den reviderade planen för granskning. Vid granskningen kommer 
planen att vara tillgänglig för ytterligare synpunkter under sex veckor. Inkomna synpunkter 
kommer därefter att sammanställas i ett utlåtande och planen åter revideras för att sedan 
föreslås antas av kommunfullmäktige.  
       
Bland de mer omfattande ändringarna hör att vägkorridoren har avlägsnats från planen. Både 
vägkorridoren så som den är i översiktsplanen och den föreslagna nya vägkorridoren, som var 
med i samrådsförslaget, tas bort. Ingen ny sträcka för väg 83 kommer att föreslås då det inte 
bedöms motiverat. Dokumentet har även genomgått redaktionella ändringar med bland annat 
ändrad disposition, färre rubriker, färre tecken och ändrade kartor.      
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 februari 2014 
Granskningshandlingar 10 februari 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 24 
 
Detaljplan för Järvsö Kyrkby 23:19, Alpbyn 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplanen för Järvsö Kyrkby 23:19 samt del av 23:3 och 23:7 ”Alpbyn” i Järvsö antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Alpbyn i Järvsö AB har ansökt om att detaljplanelägga för bostäder på Öjebergets nordsida i 
anslutning till Järvsöbacken, i en kurva längs den väg (Alpvägen) som går upp på berget. 
 
Ett förslag till detaljplan har därför upprättats som syftar till att pröva nya bostadshus i högst 
två våningar med tillhörande suterrängplan. Utöver detta medför planförslaget att vägområdet 
som går upp på Öjeberget korrigeras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 februari 2014 
Antagandehandlingar 5 februari 2014 
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§ 25 
 
Information om fördjupad översiktsplan för Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Plan- och byggenheten informerar om att till nästa sammanträde med samhällsutvecklings-
utskottet kommer enheten att presentera en projektbeskrivning för arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Ljusdal.  
 
På samma sätt som vid arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Järvsö tänker man sig 
att använda samhällsutvecklingsutskottet som styrgrupp för planen. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 26 
 
Besök på Kläppa fritidsgård 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet besöker under dagens möte Kläppa fritidsgård som nu är 
färdigrenoverad. Alla fönster är utbytta och ventilationen är utbytt, några toaletter har till-
kommit. Golvet är utbytt i stora salen och väggarna har fått ny färg. 
 
En officiell invigning ska hållas den 28 februari, men lokalerna har redan tagits i anspråk. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0088/12 
 
§ 27 
 
Belysning på Juggasvägen i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ingen ny belysning anläggs på Juggasvägen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige biföll den 30 september 2013, § 171 ett medborgarförslag gällande 
belysning på Juggasvägen. Medborgarförslaget bifölls såtillvida att kommunstyrelsen uppdras 
att ta upp frågan för beredning och beslut. 
 
Medborgarförslaget inkom från ett tjugotal personer som bor runt Juggasvägen i Järvsö. De 
upplever det som obehagligt att gå ut på kvällarna på grund av att det saknas gatubelysning. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har tidigare yttrat sig i ärendet och förvaltningen anser inte 
att belysning på Juggasvägen är nödvändig utifrån gatans trafikmängd. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 12 november 2013, § 243 att, med hänvisning till 
den låga trafikmängden på vägen anläggs ingen ny gatubelysning på Juggasvägen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2013, § 331 att återremittera ärendet till 
samhällsutvecklingsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 28 november 2013, § 331 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 243 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 september 2013, § 171 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande och karta 29 juni 2012 
Medborgarförslag 16 februari 2012 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP): Ingen belysning anläggs på Juggasvägen. 
 
Hans Olov Wernersson (SRD): bifall till Harald Noréus yrkande. 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0088/12 
 
§ 27 forts 
 
Belysning på Juggasvägen i Järvsö 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Harald Noréus yrkande och finner 
att utskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0044/14 
 
§ 28 
 
Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Böngatan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ny trafikföreskrift om parkeringsförbud på Böngatans södra sida mellan Tingsgatan och 

44 meter österut, godkänns. 
 

2. Föreskriften gäller mellan den 1 november och den 31 mars varje år. 
 
 
Sammanfattning 
 
Parkeringsförbudet ska underlätta för Missionskyrkan att sköta sin fastighet och bedriva sin 
verksamhet samt underlätta för snöröjning av gatan vintertid. Eftersom problemen främst 
uppstår under vintern föreslås att parkeringsförbudet endast gäller mellan den 1 november och 
den 31 mars. 
 
Missionskyrkan har kontaktat kommunen eftersom de haft problem med snöröjning av 
trottoaren samt hämtning av kistor vid begravningar framför sin fastighet. Trycket på 
parkeringsplatserna i området är stort medans väg och trottoarer är smala och svårskötta 
vintertid. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse och karta 10 februari 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
   
 

 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0042/14 
 
§ 29 
 
Nattsläckning i Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Gata- och parkchefen Emma Nordebo Snygg informerar om nattsläckning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 5 november 2003, § 328 att släcka vissa 
anläggningar som kan släckas centralt mellan klockan 00:00 och 05:00. 
 
Emma Nordebo Snygg informerar om att i princip all belysning har nattsläckning mellan 1:00 
och 5:00 utom centrala Ljusdal, Färila, Järvsö och Tallåsen (undantaget är GC-vägen förbi 
Färilasågen där nattsläckningen sker mellan 02:00 och 05:00 på grund av skiftbyte). 
Vägbelysningen släcks i sin helhet mellan den 20 maj och den 20 juli. 
 
De flesta anläggningar släcks centralt med GPRS (general packet radio service). Några släcks 
med ljusrelä och några med klocka. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
     
 
§ 30 
 
Information om offentlig toalett i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har tittat på utformning och placering av en offentlig toalett 
i Ljusdals centrum. Investeringen skulle hamna på runt en miljon kronor. 
 
Öppettiderna har utökats på toaletten i Resecentrum till klockan 23:00, vilket innebär att man 
täcker alla tågbyten. Tanken är också att skylta bättre till Resecentrums toalett. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
   KS 0069/14 
 
§ 31 
 
Investeringsbehov i Ridhuset med fokus på säkerhets- och 
energibesparande åtgärder 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2013, § 213 i samband med att budgeten 
godkändes att en utredning över investeringsbehovet i Ljusdals ridklubbs lokaler ska 
presenteras senast i februari 2014. Fokus ska vara säkerhets- och energibesparande åtgärder 
 
Fritidschef Pär Ferm informerar om att samhällsutvecklingsförvaltningen under ett antal år 
försökt att beta av investeringsbehovet som kommunen som fastighetsägare har i den takt 
ekonomin tillåtit. Följande har genomförts: 
 
2009 Ny GC-väg 375 000 
2009 Ny utomhusvolt 640 000 
2009 Kommunalt vatten   71 000 
2010 Jordvärme 417 000 
2013 Ventilationsanläggning 200 000 
2014 påbörjas i februari Nytt Brandlarm 200 000 
 1 903 000  
   
Förvaltningen skriver att det alltid finns önskemål från brukarna och våra hyresgäster om 
saker som ska åtgärdas på enhetens fastigheter. När det gäller Ridhuset så är det en av 
enhetens anläggningar som de senaste åren fått ta del av en stor del av enhetens begränsade 
investeringsbudget. Tack vare insatserna på energi och ventilation har elförbrukningen på 
anläggningen halverats. Fritidsenhetens maskinpark och enhetens andra idrottsanläggningar 
kommer också att behöva stora insatser i framtiden för att sänka bränslekostnader, 
reparationskostnader och energiförbrukning så att verksamheten kan drivas på samma nivå 
som idag. 
 
Ett problem som kvarstår på Ridhuset är underlaget på ridvolten inomhus. Det handlar om att 
byta ut hela underlaget från grunden och inte som nu när verksamheten fyllt på eftersom. 
Detta är en gränsdragningsfråga om det är en verksamhetsfråga eller om det är en 
fastighetsfråga. Sammanfattningsvis är Ridhuset den av våra fastigheter som ligger bäst till 
om man fokuserar på säkerhets- och energibesparande åtgärder. 
 
Forts s 22



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0069/14 
 
§ 31 forts 
 
Investeringsbehov i Ridhuset med fokus på säkerhets- och 
energibesparande åtgärder 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse med bilagor 7 februari 2014 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0181/12 
 
§ 32 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande ombyggnad av Industriprogrammet 
på Slottegymnasiet 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Den ekonomiska slutredovisningen godkänns och överskottet på 86 453 kronor återförs 

till kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2012, § 380 att anvisa 7,1 miljoner kronor enligt 
budgetförslag för 2013. 
 
Enligt samhällsutvecklingsförvaltningens redovisning har ombyggnaden kostat 7 014 133 
kronor. Ombyggnadskostnaden för hela projektet ryms därmed inom beslutad kostnadsram 
med ett överskott på 86 453 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse samt ekonomisk slutredovisning 30 januari 2014 
Kommunstyrelsen protokoll 8 november 2012, § 380 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 
   KS 0319/13 
 
§ 33 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande takbyte på Giganten, 
Stenhamreskolan 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Den ekonomiska slutredovisningen godkänns och överskottet på 278 057 kronor återförs 

till kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013, § 132 att anvisa 4 miljoner kronor i 
investeringsmedel och att pengarna ska tas ur kommunens rörelsekapital. 
 
Enligt samhällsutvecklingsförvaltningens redovisning har takbytet kostat 3 721 943 kronor. 
Kostnaden för hela projektet ryms därmed inom beslutad kostnadsram med ett överskott på 
278 057 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och ekonomiska slutredovisning 30 januari 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 10 juni 2013, § 132 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

25 

 Diarienummer 
   KS 0501/13 
 
§ 34 
 
Ansökan från Hovra Byförening om arrangemangsstöd till Hovra 
Spelmansstämma 2014 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från Hovra Byförening med 30 000 kronor bifalles och finansieras via 

Musik & Kulturenhetens konto för arrangemangsstöd. 
 
2. Samhällsutvecklingsutskottet överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om bifall eller 

avslag till att tillskjuta ytterligare 20 000 kronor i bidrag till Hovra Byförening, med 
finansiering via exempelvis ”Kommunstyrelsens konto till förfogande” (för erhållande av 
ett totalt bidrag om 50 000 kronor i enlighet med ansökan). 
 
 

Sammanfattning  
 
Hovrastämman har arrangerats årligen sedan 1991 och har vuxit till att idag vara landets 
största kursarrangemang i folkmusikgenren (cirka 200 deltagare från hela landet medverkar i 
stämmans kursverksamhet). Stämman samlar också stora skaror publik från hela landet under 
den avslutande Kristi Himmelsfärdshelgen då det offentliga scenprogrammet arrangeras, och 
räknas idag som ett av de större turistarrangemangen i kommunen. Arrangören Hovra 
Byförening har nu beslutat att årets Hovrastämma blir den sista och man planerar därför en 
”Grande Finale” avseende scenprogrammet, där man ämnar engagera nationellt kända artister 
och musiker för att locka en ännu större publik. För att finansiera detta sista arrangemang 
ansöker nu föreningen hos Ljusdals kommun om ett arrangemangsbidrag på 50 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens förslag till beslut 14 januari 2014 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 november 2013 
Ansökan från Hovra Byförening 20 november 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 Diarienummer 
   KS 0442/13 
 
§ 35 
 
Ansökan från Söromåsens Musikförening om bidrag till en nutida 
musikföreställning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan avslås då sökande förening har sitt säte i annan kommun. 
 
2. Frågan om hyra av Träteatern hänvisas till enheten för Stenegård. 
 
 
Sammanfattning  
 
Söromåsens Musikförening (Vallsta) planerar under sommaren 2014 att sätta upp en dans- 
och musikföreställning/-installation på Stenegård i Järvsö med tonsättaren Jamie Fawcus som 
kompositör. Förutom dansare och musiker kommer föreställningen att inkludera även 
publiken via en kombination av visuella element av vibration, vatten och ljus med 
nykomponerad elektroakustisk musik. Projektet inkluderar även workshops för mindre 
grupper i anslutning till föreställningen. Projektet är i sin helhet budgeterat till 189 000 
kronor, varav 100 000 kronor i dagsläget är finansierat bland annat via Statens Kulturråd.  
Föreningen ansöker nu hos Ljusdals kommun om ett ekonomiskt bidrag på 20 000 kronor 
samt fri tillgång till Träteatern på Stenegård för genomförande av arrangemanget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 november 2013 
Önskan från Söromsåsens Musikförening 16 oktober 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 
   KS 0440/13 
 
§ 36 
 
Ansökan om extra anslag för år två av projektet Dans på Scen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från Ljusdals Riksteaterförening avslås. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ljusdals Riksteaterförening ingår som lokal part i ett tvåårigt regionalt samverkansprojekt 
”Dans på scen 2013-2014” (med Landstinget/Musik i Gävleborg som projektägare). Projektet 
syftar till att profilera och lansera dans som scenkonst i Gävleborgs län, samt öka utbudet av 
professionella dansföreställningar i deltagande kommuner. Projektet finansieras i huvudsak 
via medel från Statens Kulturråd samt Landstinget och Ljusdals Riksteaterförening ansöker 
nu hos Ljusdals kommun om 25 000 kronor för den lokala insatsen i projektet under 2014. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har 100 000 kronor i sin budget till kulturella bidrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 november 2013 
Komplettering och ändring av ansökan 10 december 2013 
Ansökan från Ljusdals Riksteaterförening 17 oktober 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 

 Diarienummer 
   KS 0039/14 
 
§ 37 
 
Ansökan från Hälsinge Akademi om produktionsbidrag  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från Hälsinge Akademi avslås avseende finansiering inom 

samhällsutvecklingsförvaltningens budgetramar. 
 
2. Samhällsutvecklingsutskottet överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om 

bifall/avslag i ärendet, med samhällsutvecklingsförvaltningens överväganden enligt 
nedan i beaktande. 
 

3. Innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska det klargöras hur övriga Hälsinge-
kommuner ställer sig till eventuellt bidrag.  

 
 
Sammanfattning  
 
Den ideella föreningen Hälsinge Akademi planerar under våren att producera och ge ut en 
antologi för försäljning, i syfte att stärka den stipendiefond som årligen delar ut stipendier till 
unga kulturtalanger som är verksamma i landskapet. Föreningen ansöker för detta ändamål 
hos Ljusdals kommun om ett produktionsbidrag på 20 000 – 25 000 kronor. 
 
Inom samhällsutvecklingsförvaltningens budgetramar finns inga möjligheter till finansiering 
av denna typ av bokproduktioner. Dock bedömer förvaltningen att föreningens verksamhet 
med stipendieutdelning till unga kulturtalanger i Hälsingland är av stor vikt för utvecklingen 
av det lokala kulturlivet, som i sin tur kan generera ökad attraktionskraft för landskapet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 januari 2014 
Ansökan från Hälsinge Akademi 23 januari 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

29 

 Diarienummer 
   KS 0528/13 
 
§ 38 
 
Hälsinge Låtverkstad och studieförbundet Bilda ansöker om 
arrangörsstöd 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från Studieförbundet Bilda med 15 000 kronor bifalles med finansiering 

via Musik & Kulturenhetens konto för arrangerande föreningar. 
 
 
Sammanfattning  
 
Studieförbundet Bilda avser att under 2014 arrangera ett antal offentliga folkmusikkonserter 
på Stallet vid Stenegård i Järvsö. Minst fyra konserter med etablerade band planeras under 
året och möjlighet för unga lokala artister att uppträda som ”förband” kommer att finnas vid 
konserttillfällena. Arrangören räknar med en publik på cirka 50 betalande per konsert och 
ansöker om ett bidrag på 19 000 konor för kostnadstäckning av verksamheten. 
 
Vid rekvisition av eventuellt beviljat bidrag ska verksamheten redovisas ekonomiskt med 
samtliga kostnader och intäkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens 6 februari 2014 
Ansökan från Studieförbundet Bilda 18 december 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Studieförbundet Bilda 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-02-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 39 
 
Information om Folkparken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Ytorna i restaurangbyggnaden fixas till och ett enklare, men funktionellt kök ordnas till. 
 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Annonsering efter arrendator ska ske. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens chef Stig Olson informerar: 
 
Det råder delade meningar om vad man ska göra med Folkparken. Efter Järnvägs konkurs är 
restaurangen uppfräschad utvändigt, men ej färdigställd inomhus. 
 
Verksamhetsutvecklaren på Stenegård som enligt tidigare beslut också skulle ansvara för 
Folkparken, Fönebasen och Fågelsjö Gammelgård kommer inte att jobba med parken det här 
året. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen planerar att iordningställa restaurangbyggnaden så att det 
går att vara där och det blir möjligt att hyra ut lokalen till föreningar och liknande. Ytorna 
kommer att fixas till och ett enklare, men funktionellt kök att sättas in. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen planerar för sommaren och jobbar på att hitta en lösning i 
likhet med förra sommaren. Man har varit i kontakt med AME, men de har problem med att 
det gäller att jobba helger. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 
 


	§ 18  Bokslut 2013
	§ 19  Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun
	§ 20  Lägesrapport från Räddningstjänsten
	§ 21  Upphörande med service gällande dricksvattenprovtagning från enskilda brunnar
	§ 22  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
	§ 23  Fördjupad översiktsplan för Järvsö
	§ 24  Detaljplan för Järvsö Kyrkby 23:19, Alpbyn
	§ 25  Information om fördjupad översiktsplan för Ljusdal
	§ 26  Besök på Kläppa fritidsgård
	§ 27  Belysning på Juggasvägen i Järvsö
	§ 28  Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Böngatan
	§ 29  Nattsläckning i Ljusdals kommun
	§ 30  Information om offentlig toalett i Ljusdal
	§ 31  Investeringsbehov i Ridhuset med fokus på säkerhets- och energibesparande åtgärder
	§ 32  Ekonomisk slutredovisning gällande ombyggnad av Industriprogrammet på Slottegymnasiet
	§ 33  Ekonomisk slutredovisning gällande takbyte på Giganten, Stenhamreskolan
	§ 34  Ansökan från Hovra Byförening om arrangemangsstöd till Hovra Spelmansstämma 2014
	§ 35  Ansökan från Söromåsens Musikförening om bidrag till en nutida musikföreställning
	§ 36  Ansökan om extra anslag för år två av projektet Dans på Scen
	§ 37  Ansökan från Hälsinge Akademi om produktionsbidrag
	§ 38  Hälsinge Låtverkstad och studieförbundet Bilda ansöker om arrangörsstöd
	§ 39  Information om Folkparken

