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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 62 
 
Budget 2015 och ELP 2016-2017 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Förslag till samhällsutvecklingsförvaltningens budgetramar 2015 samt ELP 2016-2017 

för drift och investering godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt den nya budgetprocessen ska samhällsutvecklingsutskottet i april ta beslut gällande 
budget 2015 samt ELP (ekonomisk långsiktsplan) 2016-2017 för både drift och investering.  
 
Driftbudgeten har beräknats utifrån enheternas kostnadsnivå för nuvarande verksamhet, vilket 
är en högre nivå än tidigare beslutad ELP. Om medel inte tillskjuts betyder detta att 
besparingsåtgärder måste vidtas.  
I förslaget har inte hänsyn tagits till generella kostnadsökningar eftersom detta ska beräknas 
centralt i den nya budgetprocessen. Utöver detta finns även ett antal förslag till utökningar. 
 
Utifrån beslutad ELP har investeringsbudgeten lagts per objekt. Till detta tillkommer även 
förslag på ett antal objekt utöver ram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingschefens skrivelse 4 april 2014 
Förslag till budgetramar 2015-2017 
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 Diarienummer 
     
 
§ 63 
 
Information från miljöenheten 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Miljöchef Karin Hansson informerar om verksamheten på miljöenheten:  
 
Tillsyn är en demokratifråga och handlar om att alla människor oavsett ålder och 
begränsningar ska kunna känna sig trygga i sin miljö. Det handlar också ett ansvar gentemot 
kommande generationer. 
 
På enheten arbetar nio personer uppdelade på 8,5 tjänster (inkl assistent och chef). 
 
Enheten ansvarar för: 
• Skötsel av reservat, kalkning, mätning av bakgrundsstrålning 
• Ärendehantering (varje år hanteras cirka 1 300 ärenden) 
• Planerad tillsyn/kontroll 2014: 

− Livsmedel  109/250 (109 av 250 objekt) 
− Hälsoskydd 81/110 
− Miljöskydd 123/170 
 

Utmaningar och behov för miljöenheten: 
• Ny taxa med ny timavgift för miljöbalken, strålskyddslagen och lagen om animaliska 

biprodukter 
• Kontinuitet hos personalen för att kunna erbjuda effektiv och kvalitativ tillsyn/kontroll 

och ärendeprövning 
• Behovsutredning, kontrollplan, tillsynsplan, verksamhetsplan? 
• Redovisning av verksamheten? 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0525/12 
 
§ 64 
 
Antagandeförslag gällande detaljplan för del av Tälle 45:1 och Tälle 9:14 
med flera i Ljusdal, Cirkulationsplats och parkering vid korsningen 
Bjuråkersvägen/ Hotellgatan 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Planförslaget gällande del av Tälle 45:1 och Tälle 9:14 med flera antas.    
 
 
Sammanfattning  
 
Detaljplanen syftar till att planlägga marken nordost om korsningen Hotellgatan/ Bjuråkers-
vägen i Ljusdal för parkeringsändamål med möjlighet till parkeringshus eller garage och car-
port. Planen syftar även till att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen för 
såväl bilister som för gång- och cykeltrafikanter genom att möjliggöra en breddad korsning 
för gator och trottoarer eller en ombyggnation av korsningen till cirkulationsplats.  
 
Detaljplanen har under tiden från och med den 11 mars 2014 till och med den 8 april 2014 
varit utställd för granskning, Fem yttranden har inkommit och dessa finns sammanfattade och 
kommenterade i utlåtandet efter granskning.  
 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och svarar för ett genomförande av de åtgärder 
inom område för huvudgata som planen möjliggör.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 april 2014 
Antagandehandlingar 9 april 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0389/07 
 
§ 65 
 
Översyn av möjliga villatomter i Lillhaga/Borr 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag att göra en översyn av möjliga småhustomter 

i Borr/Lillhaga godkänns och avslutas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2007, § 251 att ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta en översyn av Borr/Lillhagaområdet i Ljusdal i syfte att utreda lägen för 
ny småhusbebyggelse. Översynen har lett till ett detaljplaneuppdrag för bostäder i den före 
detta kraftledningsgatan i Lillhaga.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen redogör för utredningsområdets förutsättningar, en kort 
beskrivning av olika delområden ur bostadshänsyn samt rekommendationer som 
förvaltningen kan dra av översynen och hur vi går vidare.   
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsförvaltningen uppdrag att 
göra en översyn av möjliga småhustomter i Borr/Lillhaga godkänns och avslutas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 mars 2014 
Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2007, § 251 
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 Diarienummer 
   KS 0136/14 
 
§ 66 
 
Detaljplan för Åkersta 13:3 i Ljusdal - planuppdrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att i detaljplan pröva föreslagna 

ändringar.  
 
2. Detaljplanen upprättas enligt gällande taxa på sökandens bekostnad.  
 
3. Uppdraget återtas med automatik om undertecknat planavtal inte återfås inom två 

månader från och med upprättandedatumet.  
 
 
Sammanfattning  
 
AB Ljusdalshem, tillika fastighetsägaren, har begärt planläggning av fastigheten Åkersta 13:3 
i Gamla Stan i Ljusdal för ändamålet bostäder i högst fyra våningar.  
 
Gällande detaljplan från år 2003 anger redan bostads, handels och kontorsändamål, men i två 
våningar och med en snäv byggrätt med en detaljerad utformning av hur marken ska anordnas 
avseende parkeringsplatser och garage samt var byggnader inte får anordnas.  
 
I syfte att bland annat utsläcka den äldre gällande detaljplanen kan det vara motiverat att den 
nya detaljplanen omfattar ett större område än enbart rubricerad fastighet. Erbjuder planen 
nytta för övriga fastighetsägare får planavgift tas ut i samband med eventuellt bygglov.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 april 2014 
Begäran om planuppdrag 27 mars 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0137/14 
 
§ 67 
 
Detaljplan för Tälle 27:14 i Ljusdal - planuppdrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att i detaljplan pröva föreslagna 

ändringar.  
 
2. Detaljplanen upprättas enligt gällande taxa på sökandens bekostnad.  
 
3. Uppdraget återtas med automatik om undertecknat planavtal inte återfås inom två 

månader från och med upprättandedatumet.  
 
 
Sammanfattning  
 
AB Ljusdalshem, tillika fastighetsägaren, har begärt planläggning av fastigheten Tälle 27:14 i 
Ljusdal för ändamålet bostäder i högst fyra våningar.  
 
Gällande detaljplan, från år 1940 som omfattar kvarteret Göken, anger bostadsändamål för 
fristående hus eller två hus med varandra sammanbyggda i tomtgräns. Punktprickad mark mot 
Molinsgatan får inte bebyggas. Minst tre fjärdedelar av tomtens totala area ska lämnas 
obebyggd. Byggnad får inte byggas högre än 7,6 meter och i högst två våningar med 
vindsinredning. Uthus inom varje tomt får ej överskrida 30 kvadratmeter. Endast en 
huvudbyggnad får anordnas och byggnad får inte inrymma bostadslägenheter för fler än två 
familjer.  
 
I syfte att bland annat utsläcka den äldre gällande detaljplanen kan det vara motiverat att den 
nya detaljplanen omfattar ett större område än enbart rubricerad fastighet. Erbjuder planen 
nytta för övriga fastighetsägare får planavgift tas ut i samband med eventuellt bygglov.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 april 2014 
Begäran om planuppdrag 27 mars 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0010/14 
 
§ 68 
 
Samrådsförslag gällande detaljplan för upphävande av del av detaljplan 
för Hybo stationssamhälle 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Förslaget om detaljplan för upphävande av del av detaljplan för Hybo stationssamhälle 

sänds ut för samråd.  
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 21 januari 2014, § 7 samhällsutvecklingsförvaltningen i 
uppdrag att pröva ett upphävande av detaljplanen för Hybo stationssamhälle i de delar av 
gällande detaljplan som omfattas av parkmark.  
 
Gällande detaljplan för Hybo stationssamhälle slår fast att de omkringliggande skogs-
områdena runt bebyggelsen i Hybo ska betecknas som allmän plats, avsedd för park eller 
plantering. Dessa parkområden utgör dock ett hinder för de fastighetsägare som vill kunna 
köpa till mark med avsikten att söka bygglov för olika åtgärder då det inte är tillåtet att medge 
något bygglov på allmän plats.  
  
Förslaget innebär att allmän plats avsedd för park hävs i vissa delar av gällande detaljplan. 
Även den del av Hybosjön som är belägen inom gällande detaljplan och som enligt denna ska 
betecknas som vattenområde upphävs. Utöver detta hävs också en mindre del vägmark 
(allmän plats) i planområdets sydöstra del. Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande 
och antas därför av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 april 2014 
Samrådshandlingar 7 april 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0022/14 
 
§ 69 
 
Begäran från Ljusdal Energi om förvärv av mark i anslutning till 
avloppsreningsverket i Norrbyn i Los 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunens område om 7,9 ha på Norrbyn 2:3 byts mot fastighetsägarens område om 

2,5 ha på Norrbyn 4:2.  
 
2. Fastighetsägaren betalar mellanskillnaden samt del av förrättningskostnaden. 
 
 
Sammanfattning  
 
I samband med ett antal ny-, om- och tillbyggnader som skett vid Norrbyns avloppsrenings-
verk i Los har Ljusdals kommun i tre olika omgångar förvärvat skogsmark av en privat 
markägare, Det senaste inköpet av mark ägde rum 2010 i samband med att avloppsrenings-
verket i Kyrkbyn i Los avvecklades. Då byggdes en överföringsledning från Kyrkbyn till 
Norrbyn och en ny pumpstation anlades i närheten av avloppsreningsverket i Norrbyn. 
 
Markinköpen har i samtliga fall gått till så att Ljusdals kommun har förvärvat just den areal 
som har behövts för att realisera de omedelbara, specifika åtgärderna i anslutning till 
avloppsreningsverket. 
 
I samband med att ett projekt igångsatts för att skapa en förnyelseplan för samtliga vatten- 
och avloppsanläggningar och VA-ledningsnätet i Ljusdals kommun har det långsiktiga 
behovet av mark vid avloppsreningsverket i Norrbyn analyserats. Det är två behov som 
aktualiserats enligt följande: 
 
1 Avloppsreningsverket i Los är ett kalkfallningsverk det vill säga den kemiska fällningen 

sker med hjälp av dosering av kalk. Det ger proportionerligt större slammängder i de två 
sedimentationsdammarna än andra typer av fällningskemikalier, men användningen av 
kalk betingas av önskemål från miljömyndigheterna med tanke på recipientens status. 
Kalkslammet måste grävas ut regelbundet och då krävs det stora upplagsytor. Det är svårt 
att nyttiggöra slammet för något ändamål, vilket innebär att lagring får ske långsiktigt i 
avvaktan på någon ekonomiskt sett rimlig avsättning av materialet. 
 

2. Då recipienten är känslig kan det i framtiden bli aktuellt med ytterligare miljökrav, det 
vill säga mindre utsläpp. En möjlig och realistisk “extrapolering” av avloppsvattnet är att 
anlägga en konstgjord våtmark, vilket också är arealkrävande. 

 
Forts s 12 
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 Diarienummer 
   KS 0022/14 
 
§ 69 forts 
 
Begäran från Ljusdal Energi om förvärv av mark i anslutning till 
avloppsreningsverket i Norrbyn i Los 
 
Ljusdal Vatten AB är inte markägare vid något av vatten- eller avloppsreningsverken i 
Ljusdals kommun. Det innebär dels att Ljusdals kommun är markägare för fastigheten 
Norrbyn 4:8 i Los där avloppsreningsverket är beläget, dels att markförvärv för Ljusdal 
Vatten AB:s behov måste lösas via Ljusdals kommun. 
 
Markägaren motsätter sig försäljning av mark och vill istället byta till sig skogsmark. Ljusdal 
Vatten vill att kommunstyrelsen ger samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att i samråd 
med Ljusdal Vatten AB lösa frågan om förvärv av mark för behoven vid Norrbyns 
avloppsreningsverk. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens kartor 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 mars 2014, § 47 
Ljusdal Vatten AB:s begäran om förvärv av mark i anslutning till avloppsreningsverket i 
Norrbyn, Los 10 januari 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0153/14 
 
§ 70 
 
Förvärv av mark från Hybo 2:63 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Kommunen säljer ett område om cirka 545 kvadratmeter av fastigheten Hybo 2:63 till 

ägarna av Hybo 2:59 för en köpeskilling av 20 kronor per kvadratmeter.  
 
2. Området ska genom fastighetsreglering tillföras Hybo 2:59 och köparna betalar 

fastighetsbildningskostnaden. 
 
3. Beslutet förutsätter att ändring av detaljplan för området som går upp för antagande i 

kommunfullmäktige den 14 april 2014 antas och vinner laga kraft. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ägarna till Hybo 2:59 önskar förvärva ett område om cirka 545 kvadratmeter av fastigheten 
Hybo 2:63. 
 
Området har i tidigare detaljplan utgjort parkmark, men har i detaljplan som är under 
antagandeprövning lagts ut som bostadsmark.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 7 april 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0115/14 
 
§ 71 
 
Ansökan från Loos IF om förlustgaranti för jubileumskonsert 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Loos IF:s ansökan om kommunal förlustgaranti för genomförande av jubileumskonsert 

vid Nickelvallen i Loos under sommaren 2014 bifalles. Förlustgarantin ska omfatta 
maximalt 20 000 kronor och fullständig ekonomisk redovisning ska lämnas i samband 
med rekvisition av bidragsmedel.  
 

2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens centrala konto för arrangemangsstöd 
till kultur- och idrottsföreningar. 
 

 
Sammanfattning  
 
Loos IF firar 100-årigt jubileum under 2014 och föreningen planerar att kulminera firandet 
med en professionell sommarkonsert med gästande operasångare och musiker i den 
nyrenoverade konsertlokalen vid Nickelvallen i Loos. Evenemanget kommer att marknads-
föras för en publik som kan lockas från hela landskapet Hälsingland samt från delar av 
närliggande Härjedalen. Kostnaden för två operasolister, gästmusiker och ackompanjatör 
beräknas till totalt cirka 30 000 kronor och föreningen ansöker nu hos Ljusdals kommun om 
någon form av förlustgaranti för att ekonomiskt kunna säkerställa genomförandet av 
evenemanget. 
 
Samråd i detta ärende har skett med fritidsenhetens enhetschef Per Ferm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 april 2014 
Ansökan om förlustgaranti 14 mars 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Loos IF 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0302/08 
 
§ 72 
 
Motion från Maud Jonsson och Harald Noréus (FP) gällande motions-
spåret vid Måga 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Ärendet avslutas. 

 
 

Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2009, § 54 att bifalla en motion från  
Maud Jonsson (FP) och Harald Noréus (FP) gällande motionsspåret i Måga. Motionärerna 
föreslår i sin motion att starten på motionsspåret vid Måga flyttas och samordnas med 
skjutbanans parkering samt att hastigheten sänks till 70 km/tim vid infarten från Riksväg 83. 
 
Motionen skickades till samhällsutvecklingsförvaltningens fritidsenhet för verkställande. 
 
Förvaltningen meddelar den 11 mars 2014 i skrivelse att man tidigare har varit i kontakt med 
länsstyrelsen och med ägaren av marken dit starten var tänkt att flyttas. Nu har även en av 
motionärerna varit i kontakt med länsstyrelsen och fått sin ansökan om sänkt hastighet 
avslagen.  
 
Länsstyrelsens ovillighet att sänka hastigheten på sträcken samt svårigheten med markbytet 
gör att flytten blir svår att genomföra. Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår därför att 
ärendet avslutas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 mars 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 mars 2009, § 54 
Motion 6 juni 2008 
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Christer Sjöström (M) yrkande och 
finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-04-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
   KS 0451/13 
 
§ 73 
 
Nya felparkeringsavgifter 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. I enlighet med Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och Förordning (1976:1128) om 

felparkeringsavgift, ska felparkeringsavgift enligt följande gälla inom Ljusdals kommun: 
 

1. Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler (3 kap. 47-55 
§§ samt  8 kap. 1 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276) Ex: i 
motsatt färdriktning, för nära korsning eller övergångsställe) 
 

 
 

300 kr 

2. Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters 
parkeringsförbud 
 

 
200 kr 

3. Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters stoppförbud 
 

700 kr 

4.  Stannande och parkering utan särskilt tillstånd på parkeringsplats för 
rörelsehindrade 

 
1 000 kr 

 
 
Sammanfattning  
 
De nya felparkeringsavgifterna ska förbättra efterlevnaden av de trafikregler som finns inom 
tätorterna, vilket i sin tur ger säkrare trafikmiljöer, bättre förutsättningar för snöröjning och 
bättre omsättning på parkeringsytorna. Dessutom ska platser som reserverats för personer med 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade inte begagnas av andra varför felparkeringsavgiften bör 
vara hög. 
 
I jämförelse med de närmsta grannkommunerna ligger Ljusdal lågt vad gäller 
felparkeringsavgifter. Idag är avgiften enligt följande: 
 
Typ av anmärkning Ljusdal Bollnäs Hudiksvall Söderhamn 
I strid med LTF, 
parkeringsförbud 

200 (nytt förslag: 500) 500 500 300 

I strid med LTF, 
stoppförbud 

200 (nytt förslag: 700) 500 500 400 

I strid med TF 300 (nytt förslag: 500) 700 500 300-400 
     
Handikapplats 500 (nytt förslag: 1000) 1000 1000 1000 

 
 
Forts s 17 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm#K3P47�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm#K3P55�
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-04-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0451/13 
 
§ 73 forts 
 
Nya felparkeringsavgifter 
 
Enligt Securitas som idag sköter parkeringsövervakningen på gatumark är det många bilar i 
Ljusdals tätort som är felparkerade. Det leder till problem för snöröjningen, fulla 
parkeringsplatser på ytorna med tvåtimmarsparkering eftersom många väljer att stå där hela 
dagar, samt i vissa fall trafikfaror. En höjning av felparkeringsavgiften skulle dels göra det 
mer kännbart att felparkera och dels göra att vi i Ljusdal har avgifter i nivå med våra 
grannkommuner. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet besluta: 
 
1. I enlighet med Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och Förordning (1976:1128) om 

felparkeringsavgift, ska felparkeringsavgift enligt följande gälla inom Ljusdals kommun: 
 

1. Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler (3 kap. 47-55 
§§ samt  8 kap. 1 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276) Ex: i 
motsatt färdriktning, för nära korsning eller övergångsställe) 
 

 
 

500 kr 

2. Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters 
parkeringsförbud 
 

 
500 kr 

3. Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters stoppförbud 
 

700 kr 

4.  Stannande och parkering utan särskilt tillstånd på parkeringsplats för 
rörelsehindrade 

 
1 000 kr 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013, § 221 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen på grund av otillräcklig beredning beträffande bolagets andel av den 
fyrtioprocentiga höjningen av bötesavgifterna. En vidare utredning ska göras kring avgifter, 
parkeringstider och en ekonomisk kalkyl om intäkter och kostnader för Ljusdals kommun. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har i utredning från den 3 april 2014 gjort klarlägganden i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens utredning 3 april 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2013, § 221 
Kommunstyrelsens protokoll 28 november 2013, § 334 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 november 2013, § 242 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 oktober 2013 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm#K3P47�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm#K3P55�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm#K3P55�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm�


 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-04-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0465/13 
 
§ 74 
 
Medborgarförslag gällande Mariavägen i Tallåsen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Nio fastighetsägare och representanter för fastigheter angränsande till Mariavägen i Tallåsen 
och med utfarter till denna, har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställarna anser att det är kommunen som äger Mariavägen och därmed ska ansvara 
för renovering och plogning av vägen. 
 
Förslagsställarna vill ha svar om kommunen åtar sig detta ansvar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, § 206 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har redan tidigare inhämtat yttranden från samhällsutvecklings-
förvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sina yttranden att detaljplanen för området anger 
att Mariavägen är grönområde, inte gata. Det är endast en liten bit i den nordvästra delen som 
är planlagd som gata. Därför anser inte förvaltningen att Mariavägen ska skötas som gata. De 
fastigheter som gränsar mot Mariavägen bör kunna använda sina utfarter mot Bäckebovägen. 
Med anledning av de regler som gällde när planen gjordes för området har kommunen inget 
väghållaransvar i Tallåsen. Att ett antal vägar ändå sköts av kommunen beror på att det inte 
gått att få till en fungerande vägförening för dessa vägar, men kommunen har ingen ambition 
att utöka sitt väghållaransvar i Tallåsen. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Oscarsson föreslår att medborgarförslag avslås. 
Hon skriver i sitt övervägande att enligt samhällsutvecklingsförvaltningen anger detaljplanen 
att Mariavägen är ett grönområde och inte en gata. Förvaltningen anser att de fastigheter som 
gränsar mot Mariavägen bör kunna använda sig av sina utfarter mot Bäckebovägen. 
Kommunen har, enligt de regler som gällde då detaljplanen för området antogs, inget 
väghållaransvar för aktuellt område. 
 
 
Forts s 19



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-04-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0465/13 
 
§ 74 forts 
 
Medborgarförslag gällande Mariavägen i Tallåsen 
 
 
Kommunstyrelsen har skickat medborgarförslaget till samhällsutvecklingsutskottet för 
yttrande eftersom yttrande saknas från utskottet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2014, § 97 
Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2014, § 9 
Förslag till beslut 7 januari 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2013 
Medborgarförslag 31 oktober 2013 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-04-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 75 
 
Övriga frågor 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
• Ledamoten Harald Noréus (FP) ställer en fråga om huruvida det är möjligt att sätta tak på 

IP i Ljusdal. Han får svaret att det finns byggrätt i detaljplanen, men att omkringboende 
troligtvis kommer att störas. 

 
 
• Samhällsutvecklingsförvaltningen informerar om att de inom kort ska ha ett startmöte 

gällande den fördjupade översiktsplanen för Ljusdal. Förvaltningen vill därför ha ett 
styrgruppsmöte med utskottet som är styrgrupp för projektet. 

 
Det beslutas att det första styrgruppsmötet kommer att hållas i samband med nästa 
utskottsmöte den 13 maj 2014. 
 
 

• Ljusdal Energis ordförande samt kommunstyrelsens ordförande har bjudit in flera 
politiker till möte/samtal om konstgräsplan den 17 april 2014. 

 
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänstemän har inte bjudits in och kommer inte heller 
att närvara, men fritidschef Pär Ferm informerar om att det ska handla om att fotbolls-
föreningarna behöver hjälp med hur de ska organisera sig, det vill säga vilken associa-
tionsform de ska välja för att komma vidare så snabbt som möjligt. 
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