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 Diarienummer 
   KS 0013/14 
 
§ 76 
 
Helårsprognos SUF per april 2014 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Helårsprognosen för samhällsutvecklingsförvaltningen per april visar på ett samlat överskott 
på 200 000 kronor.  
 
Under enheten verksamhetsstöd finns ett ofördelat sparkrav för förvaltningen, vilket gör att 
det där beräknas bli ett underskott. 
 
Plan- och byggenheten räknar med ett överskott till största delen beroende på deltids-
tjänstledigheter samt intäkter för markhyra. 
 
På fastighetsenheten finns vakanta tjänster på administrationen som beräknas ge ett överskott. 
 
För Kvarndammen beräknas det uppstå advokat- och konsultkostnader under året. På grund 
av att inga medel finns budgeterade för 2014 och framåt kommer detta att innebära ett 
underskott. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanfattning samhällsutvecklingsförvaltningens prognos per april 2014 
Prognos per april 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0065/12 
 
§ 77 
 
Antagande av fördjupad översiktsplan för Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Den fördjupade översiktsplanen för Järvsö antas.   
 
 
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 avses gälla i tio år, men den ska dock 
aktualitetsförklaras minst en gång per mandatperiod.  
 
Uppdraget att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Järvsö fattades av kommunstyrelsen i 
mars år 2012.  I oktober år 2013 beslöt kommunstyrelsen att sända det framtagna förslaget på 
samråd. Förslaget reviderades efter inkomna synpunkter och ställdes sedan ut för granskning 
under februari och april år 2014 efter beslut av kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott.  
 
Den fördjupade översiktsplanen för Järvsö utgör en ändring och en fördjupning av Ljusdals 
kommuns kommunomfattande översiktsplan antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 
2010, § 41. Fördelen med den fördjupade översiktsplanen är bland annat att kommunens 
avsikter kan redovisas med en högre detaljeringsgrad. Planen ersätter ”Översiktsplan för 
Järvsö” antagen av kommunfullmäktige den 28 november 1988 samt del av översiktsplanen 
för Ljusdals kommun som redovisas på översiktsplanens karta ”Tätortstriangeln – Färila – 
Ljusdal – Järvsö”.  
 
Beslutsunderlag 
 
Antagandehandlingar 30 april 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0518/12 
 
§ 78 
 
Information om fördjupad översiktplan för Ljusdals tätort/köpingen  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Planingenjör Joel Eklund informerar om den fördjupade översiktsplanen för Ljusdal. 
 
En fördjupad översiktsplan är ett politiskt dokument där kommunen redovisar sina avsikter 
kring mark- och vattenanvändning. Den har en högre detaljeringsgrad än en översiktsplan och 
anger förutsättningar samt riktlinjer. Planförslaget ska vara uppdelat på geografiska områden 
och ska följas av en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Tidigare ställningstagande som det nu finns möjlighet att omvärdera: 
• Tätortstriangeln 
• Bostäder, rekreationsområden, tätortsområden, verksamheter, infrastruktur 
• Översiktsplanen 
• Detaljplaner 
 
Geografisk avgränsning 
Kläppa-Nore-Borr-Lillhaga 
 
Kommer också att ingå i den fördjupade översiktsplanen 
Parkeringssituationen 
Handelspolicy 
 
Det finns också en möjlighet att lokalisera bostäder mot mer attraktiva lägen till exempel i 
strandnära lägen. 
 
Nästa vecka (21) måndag till onsdag kommer möten med allmänheten att hållas i ett så kallat 
tidigt samråd. 
 
Efter det kommer ett samrådsförslag att tas fram som beräknas vara klart under tidig höst. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0024/13 
 
§ 79 
 
Tillståndsansökan för vindkraftprojektet Mjöberget i Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
 
Sammanfattning  
 
Eolus Vind AB ansökte i januari 2013 hos Länsstyrelsen i Dalarna om tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet enligt kapitel 9 i Miljöbalken. Eolus Vind AB planerade då att anlägga en 
vindkraftsanläggning om upp till 15 vindkraftverk i ett område cirka 15 kilometer väster om 
Järvsö. Verkens totalhöjd är maximalt 220 meter. I samband med tillståndsansökan har också 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Den ansökan tillstyrktes inte av Ljusdals 
kommun då flertalet av verken var placerade utanför det utpekade området i Ljusdals 
kommuns vindkraftplan, varför Eolus nu reducerat sin ansökan till att bara omfatta sex 
vindkraftverk som är placerade inom det område i Ljusdals kommuns vindkraftplan som 
utpekats som lämpligt för vindkraft. 
 
Länsstyrelsen Dalarna överlämnade i maj 2014 de nya reviderade ansökningshandlingarna 
gällande tillståndsansökan för vindkraftprojektet Mjöberget. Ljusdals kommun ska nu, om 
inga ytterligare synpunkter på ansökan förs fram, tillstyrka ansökan eller använda sitt 
kommunala veto. Med kommunen menas här såväl tillsynsmyndigheten som kommun-
styrelsen. Med anledning av detta skrivs två yttranden, varav detta är att betrakta 
kommunstyrelsens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 maj 2014 
Förslag till yttrande till länsstyrelsen Dalarna 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0183/14 
 
§ 80 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bidrag beviljas med 140 000 kronor för tillbyggnad av tränings- och sovrum. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen som gäller en 
tillbyggnad i entréplanet för att tillskapa ett tränings- och sovrum. 
 
Kostnaden för åtgärden är beräknad till 140 000 kronor. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegationspärm 
Akt 
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   KS 0310/13 
 
§ 81 
 
Begäran från Brf Gärde om förvärv av del av Stenhamre 16:8 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Kommunen säljer cirka 315 kvadratmeter av Stenhamre 16:8 samt 50 kvadratmeter av 

Stenhamre 31:1 till Brf Gärde till en köpeskilling av 100 kronor per kvadratmeter. 
 

2. Köparen erlägger kostnaden för fastighetsbildning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Bostadsrättsföreningen Gärde, ägare till Stenhamre 16:9 vill förvärva del av Stenhamre 16:8 
samt del av Stenhamre 31:1 för att där uppföra carportar för boende på sin fastighet. Det 
aktuella området är detaljplanerat som garage/parkering på kvartersmark. 
 
På det område man önskar förvärva står några gamla och förfallna förrådsbyggnader på ofri 
grund och utan upplåtelseavtal med kommunen. Byggnaderna stod där när kommunen 
förvärvade Stenhamre 16:8 från AB Svenska Shell 1982. I köpehandlingen omnämns dessa 
som tillhörande hyresgäster på angränsande fastighet (Stenhamre 16:9) och kommunen 
befrias från allt ansvar beträffande byggnaderna. 
 
Byggnaderna har blivit kvar. Två av bostadsrättsinnehavarna har var sin. Övriga tre innehas 
av personer som inte bor i Brf Gärdes hus. 
 
Kontakt har tagits med jurist på SKL som säger att ett avtalslöst förhållande där ingen 
ersättning erläggs är att betrakta som en benefik nyttjanderätt. Innehavarna bör ges en 
uppsägningstid av två månader. 
 
Då byggnaderna inte torde vara möjliga/värda att flytta har Brf Gärde sagt att man tar på sig 
att riva byggnaderna som en del av sitt projekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 2 maj 2014 
Begäran om att få köpa del av Stenhamre 16:8, 31 maj 2013 
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Forts s10
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 Diarienummer 
   KS 0310/13 
 
§ 81 forts  
 
Begäran från Brf Gärde om förvärv av del av Stenhamre 16:8 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Brf Gärde 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delgeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0190/14 
 
§ 82 
 
Begäran om förvärv av del av Kläppa 27:1  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Begäran om förvärv avslås. 
 
2. Två tomter styckas av och utbjuds till försäljning på den öppna marknaden. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ägaren till Kläppa 9:54 och 9:58 har inkommit med en förfrågan om möjligheten att köpa till 
ett område av Kläppa 27:1 som gränsar till Kläppa 9:58. 
 
Det aktuella området utgör bostadsmark i detaljplanen och kan utgöra två tomter. Ingen 
avstyckning för tomter är gjord. Kommunal gata med vändplan är utbyggd.  
 
Då fastighetsägaren redan äger två till varandra gränsande fastigheter med en sammanlagd yta 
av cirka 2 600 kvadratmeter som används som tomt till bostadshuset är det inte att betrakta 
som ett vanligt köp av kompletteringsmark. 
 
Efterfrågan på tomter i Kläppa-Ämbarboområdet har inte varit stor efter byggboomen på 
1970-80-talen. Det har dock sålts ett par tomter på 2000-talet. Kommunen har ett par 
avstyckade tomter kvar som ligger som ”lucktomter” på Ämbarbovägen respektive 
Blåbärsstigen.  
 
I grunden är det en principfråga om kommunen ska sälja planerad bostadsmark som 
självständigt kan utgöra en eller flera tomter som tillskott till redan etablerade fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 5 maj 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0185/14 
 
§ 83 
 
Riktlinjer för uteserveringar 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Riktlinjer för uteserveringar godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
För att få tydliga regler för hur Ljusdals uteserveringar ska se ut har riktlinjer sammanställts 
som reglerar mått och krav kring tillgänglighet och anpassning till stadsrummet. 
 
Riktlinjerna har tagits fram av enheten Gata/Park som har delegation på att upplåta allmän 
plats för bland annat uteserveringar. Riktlinjerna har även internremitterats till miljöenheten 
och omsorgsförvaltningens alkoholhandläggare.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 maj 2014 
Riktlinjer för uteserveringar i Ljusdals kommun 5 maj 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0186/14 
 
§ 84 
 
Ansökan från Målet om uteservering 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Målets ansökan om uteservering avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett ärende har kommit in där restaurangen Målet ansöker om uteservering i anslutning till sin 
entré. Gata/Park önskar pröva uteserveringens lämplighet och vill därför att samhälls-
utvecklingsutskottet behandlar frågan. 
 
Serveringen bryter mot de föreslagna riktlinjerna såtillvida att den föreslås byggas på en 
uppbyggd yta, trots att marken inte lutar. Den kolliderar med ett befintligt ledstråk som måste 
flyttas om serveringen ska byggas. Dessutom blir trottoaren utanför resecentrum mindre än de 
rekommenderade 2,5 meterna för gång- och cykeltrafik. Uteserveringar är inte bygglovs-
pliktiga i Ljusdals kommun, även om de är uppbyggda, men påverkan på byggnaden och 
gaturummet blir ändå stor, vilket bör tas med i bedömningen vid tillståndsprövning. 
 
Sammantaget anser Gata/Park-enheten att avvikelser från föreslagna riktlinjer gör att 
uteserveringen inte kan godkännas, vilket även är samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 
till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 maj 2014 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0051/14 
 
§ 85 
 
Information om sökt medfinansiering hos Trafikverket 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om bidragsansökningar som kommer 
att skickas till Trafikverket gällande statlig medfinansiering. 
 
Linje 53 kommer att ändra sin dragning i Ljusdal till att bli en ringlinje i tätorten. När bussen 
kommer från Hudiksvall till Ljusdal fortsätter den på Norra Järnvägsgatan förbi Resecentrum 
för att sedan göra en runda i tätorten via Bjuråkersvägen, Gärdeåsvägen och Verkstadsskole-
vägen till Slottegymnasiet och Sjukhuset. När bussen går tillbaka till Hudiksvall går den 
samma väg. Turtätheten kommer att öka så att det kommer att gå en buss i halvtimmen. 
 
Med anledning av detta söker samhällsutvecklingsförvaltningen pengar hos Trafikverket för 
nya busshållsplatser i Ljusdals tätort. 
 
Medfinansiering söks också för nya gång- och cykelvägar: 
 
• Nordgatan – Norra Gränsgatan för att få en säker skolväg till Stenhamreskolan. 
 
• Klaragatan – Åkerslund 

 
• GC-vägnät inom det nya Industriområdet Kläppa  
 
I år byggs cykelväg längs Molinsgatan mellan Hotellgatan och Sjukhusbacken, till vilken 
bidrag beviljades förra året. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-05-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

15 

 Diarienummer 
   KS 0258/12 
 
§ 86 
 
Ombyggnation av Bofinkens förskola 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Lägsta anbud på 11 321 250 kronor antas. 
 
2. 15 645 910 kronor anslås för om- och tillbyggnad av Bofinken. 
 
3. Pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad och renovering. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2012, § 337 att projektering och upphandling av 
en om- och tillbyggnad av Bofinken inleds så snart som möjligt. Beslut om medelstilldelning 
för projektet tas när upphandlingen är genomförd. 
 
Projektering och upphandling är nu genomfört och lägsta anbud är på 11 321 250 kronor. 
 
Projekteringen av om- och tillbyggnaden har kostat 1 260 000 kronor. Beräknade kostnader 
för tillfälliga bygglov för ersättningslokaler 50 000 kronor, modulhyror 700 000 kronor, 
sidoentreprenader 350 000 kronor och besiktningskostnader 150 000 kronor. 
 
På projektering-, bygglov-, sidoentreprenader-, besiktningskostnader och lägsta anbudet skall 
också läggas 12 procent för oförutsedda kostnader. Tillkommer en procent för konstnärlig 
utsmyckning. Total summa blir 15 645 910 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 april 2014 
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 337 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S), Harald Noréus (FP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons och Harald Noréus 
yrkande och finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-05-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0069/14 
 
§ 87 
 
Investeringsbehov i Ridhuset med fokus på säkerhets- och 
energibesparande åtgärder 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Fritidsenheten får i uppdrag att åtgärda listan så fort ekonomin tillåter. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ljusdals Ridklubb har inkommit med en skrivelse med åtgärdslista över vad som behöver 
åtgärdas i Ridhuset. Fritidschefen har haft ett möte med ridskolechefen där man diskuterat 
listan. Vissa saker är redan åtgärdade däribland brandlarmet som precis i dagarna kopplats in. 
Ett kostnadsförslag har begärts in på reparation av sargen runt inomhusvolten samt bytet av 
underlaget i Ridhuset.  
 
Eftersom fridsenheten inte har medel för att genomföra hela listan på en gång är tanken att 
beta av listan så fort som ekonomin tillåter alternativt att kommunstyrelsen skjuter till 
ytterligare medel för hela listan. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 22 april 2014: 
 
1. Fritidsenheten får i uppdrag att åtgärda listan så fort ekonomin tillåter. 
 
alternativt 
 
1. Pengar avsätts för hela åtgärdslistan. 

 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 april 2014 
Önskemål om åtgärder på Ridhuset 21 mars 2014 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 februari 2014, § 31 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse med bilagor 22 januari 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 november 2013, § 213 
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 Diarienummer 
   KS 0123/14 
 
§ 88 
 
Åtgärder på friidrottsarenan på Älvvallen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förvaltningen påskyndar entreprenören att färdigställa de åtgärder som återstår. 
 
2. Ansökan om inköp av nya häckar avslås.   
 
 
Sammanfattning  
 
En skrivelse från Järvsö IF har inkommit angående åtgärder på friidrottsarenan på Älvvallen 
Föreningen påpekar att vissa saker återstår att åtgärda sedan ombyggnationen genomfördes. 
Förvaltningen har varit i kontakt med entreprenören och blivit lovade att detta snarast ska 
åtgärdas.  
 
Föreningen påstår också att det inte går att tävla i släggkastning på Älvvallen, men det är helt 
fel eftersom det i fjol anskaffades en ny kastbur till anläggningen. Däremot finns det ingen 
träningsbur och den har fått vänta i avvaktan på var den tilltänkta konstgräsplanen kommer att 
placeras. Önskemålet om att införskaffa 62 nya häckar finns det inte utrymme för i årets 
investeringsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 april 2014 
Skrivelse från Järvsö IF angående åtgärder på Älvvallen 12 mars 2014 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-05-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0061/14 
 
§ 89 
 
Ansökan från Järvsörådet och Friluftsfrämjandet i Järvsö om bidrag till 
förverkligande av skridskoled Järvsö - Orbaden 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen besluta  
 
1. Begäran om bidrag till anläggande av skridskoled avslås. 

 
 

Sammanfattning  
 
Järvsörådet och Friluftsfrämjandet ansöker om bidrag med 30 000 kronor till att anlägga en 26 
kilometer lång skridskoled mellan Järvsö och Orbaden. Vintern 2014 ses som ett försöksår där 
förutsättningar och möjligheter klargörs. Fritidschefen har varit i kontakt med sina kollegor i 
Bollnäs kommun eftersom den tänkta leden berör även den kommunen. Bollnäs kommun har 
inte beviljat något bidrag. Den dåliga vintern har också medfört att man inte fått någon riktig 
klarhet i förutsättningar och möjligheterna för detta projekt.  
 
Fritidsenheten har inga medel i sin budget för att stötta detta projekt.  
     
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 april 2014 
Ekonomichefens yttrande 25 mars 2014 
Närljus yttrande 11 mars 2014 
Ansökan från Järvsörådet och Friluftsfrämjandet 4 februari 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0127/14 
 
§ 90 
 
Bidragsansökan från Hälsinglands Konstgille för konstnärligt projekt 
under 2014 "Hälsingland i Tid och Rum" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Hälsinglands Konstgille bifalles med en summa av 15 000 kronor, för 

genomförande av projektet ”Hälsingland i Tid och Rum” 2014. Detta under förutsättning 
att övriga sökta externa bidrag för projektets genomförande beviljas. 
 

2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för arrangemangsbidrag. 
 
 

Sammanfattning  
 
Föreningen Hälsinglands Konstgille planerar att under sommaren/hösten 2014 genomföra ett 
”crossover-projekt” för ungdomar i Ljusdals kommun med flera olika konstformer. 
Ungdomsgrupper med dans, musik, skådespeleri och konst blandas i ett koncept med målet att 
under en vecka i oktober skapa offentliga föreställningar, vernissage och workshops på plats 
vid Jini Hedbloms ateljé i Kolsvedja. Projektidén handlar om att knyta ihop den kreativa 
verksamhet som finns bland ungdomar idag med landskapets historia och folkliga kultur. 
 
Projektet är kostnadsberäknat till totalt 151 900 kronor, varav föreningen ansöker hos 
Ljusdals kommun om 26 750 kronor. Resterande finansiering söker föreningen bland annat 
från landstinget och Kulturrådet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 april 2014 
Bidragsansökan för konstnärligt projekt under 2014, 20 mars 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Hälsinglands Konstgille 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0151/14 
 
§ 91 
 
Bidragsansökan från Färila Motorklubb för underhållsarbete av 
besöksmål: BP-mack i Stocksbo 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Färila Motorklubb bifalles med en summa av maximalt 6 000 kronor, för 

underhållsarbeten vid besöksmålet BP-macken i Stocksbo. 
 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för arrangemangsbidrag. 

 
 

Sammanfattning  
 
Färila Motorklubb byggde under år 2000 upp en replik av den första bensinmacken i 
Stocksbo, som ett kulturhistoriskt minne och besöksmål för bybor och besökande. 
Anläggningen har under åren varit ett frekvent utflyktsmål och används även vid olika 
arrangemang som exempelvis veteranrallyn och liknande. Föreningen har nu inlett 
nödvändiga underhållsarbeten vid anläggningen och ansöker hos Ljusdals kommun om ett 
ekonomiskt bidrag för materialkostnader i samband med detta. Allt arbete med detta 
genomförs ideellt av föreningens medlemmar. 
 
Samråd i detta ärende har skett med Länsmuseet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Yttrande från Länsmuseet Gävleborg 8 maj 2014 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 maj 2014 
Begäran om bidrag för underhållsarbete på en av Färilas första bensinstationer 7 april 2014  
 
 
Beslutsexpedierat 
Färila Motorklubb 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0169/14 
 
§ 92 
 
Bidragsansökan från Museets Vänner för "Det hvar på tiden" 2014 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Museets Vänner bifalles med 12 000 kronor för genomförande av 

evenemanget ”Det hvar på tiden” – Ljusdals kulturhistoriska festival 2014. 
 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för arrangemangsbidrag. 

 
 

Sammanfattning  
 
Kulturföreningen Museets Vänner och ”Den oberoende kommittén för Ljusdals 
municipalsamhälles framåtskridande” har sedan 2010 arrangerat en årlig kulturhistorisk 
festival i Ljusdals centrum med olika teman för varje år. Årets evenemang har temat ”folkfest 
från förr” och har som syfte att på ett kulturhistoriskt festligt sätt fira Ljusdals 100 år som 
köping. Evenemanget planeras till lördagen den 7 juni vid Riotorget och Signeulsparken. 
Evenemanget finansieras främst via ideellt arbete och icke-kontant sponsring, men för 
materialkostnader för byggnation av tidstypiska ”kaffe- och lotterikurer” samt en ”festportal” 
ansöker föreningen om ett ekonomiskt bidrag hos Ljusdals Kommun på 12 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 april 2014 
Ansökan om evenemangsbidrag 17 april 2014 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (SRD): bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Museets Vänner 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0173/14 
 
§ 93 
 
Bidragsansökan från Kulturfabriken för projektet "Konst i byn" 2014 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från föreningen Kulturfabriken bifalles med 17 500 kronor för genomförande av 

projektet ”Konst i byn” 2014. 
 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för arrangemangsbidrag. 

 
 

Sammanfattning   
 
Föreningen Kulturfabriken planerar att under perioden 15 juni till 31 augusti 2014 arrangera 
en offentlig ”land art-utställning” (platsrelaterad konst) i området kring Kolsvedjastugan med 
lokala konstnärer, som ett led i det landskapsövergripande projektet ”Konst i byn”. Projektets 
syfte är att via lokal platsrelaterad konst lyfta fram platser och byar i glesbygd och på detta 
sätt locka till sig besökare och turister. Liknande utställningar har tidigare arrangerats vid 
Kolsvedjaberget och har då lockat tusentals besökare. Arrangemanget finansieras delvis av 
externa bidragsgivare och för materialkostnader, hyra av uppsättningsverktyg, resekostnader, 
och så vidare ansöker nu föreningen om ett ekonomiskt bidrag hos Ljusdals kommun på 
17 500 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 april 2014 
Ansökan om arrangemangsbidrag 23 april 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kulturfabriken 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0179/14 
 
§ 94 
 
Bidragsansökan från musikföreningen Älvdraget för spelmansstämman 
Älvdraget 2014 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Musikföreningen Älvdraget bifalles med en summa av 15 000 kronor, för 

genomförande av spelmansstämman Älvdraget vid Ljusdals Folkpark under sommaren 
2014. 

 
2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens centrala konto för arrangemangsbidrag 

till kultur- och idrottsföreningar. 
 
 

Sammanfattning  
 
Musikföreningen Älvdraget arrangerar under en helg sommaren 2014 för tredje året i rad en 
spelmansstämma i Ljusdals Folkpark, med fokus på akustiska instrument. Syftet med 
arrangemanget är att etablera Ljusdals Folkpark som mötesplats för spelmän från hela landet 
samt där erbjuda offentliga konserter inom genren folkmusik och gammeldans. 
 
Föreningens medlemmar arbetar ideellt med arrangemanget och ansöker hos Ljusdals 
kommun om ett ekonomiskt bidrag på 15 000 kronor för marknadsföringskostnader samt för 
att kunna boka ett ”dragplåster” till spelmansstämman i form av någon känd grupp/artist inom 
denna genre. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 maj 2014 
Ansökan om kulturbidrag 29 april 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Musikföreningen Älvdraget 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 95 
 
Information om rutiner för bidragsansökningar 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Musik- och Kulturchef Lasse Norin informerar om att rutiner tagits fram för beviljande av 
bidragsmedel samt rekvisition av beviljade bidragsmedel. Allt detta kommer att underlätta 
verksamheten i framtiden då rutinerna talar om när och hur bidrag kan sökas och vad man 
sedan ska göra för att få de beviljade pengarna. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0134/14 
 
§ 96 
 
Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom år 2014 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1.  Utskottets förslag överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser 
inom samhällslivets alla områden. Stipendiet utdelas till personer, organisationer och 
sammanslutningar som är bosatta och verksamma inom Ljusdals kommun eller har annan 
särskild anknytning till kommunen. 
 
Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom kommunstyrelsen. Den 
totala stipendiesumman är 25 000 kronor. Kommunstyrelsen äger rätt att uppdela summan på 
en eller flera mottagare eller reservera medlen till nästa års stipendiesumma. Vid ansöknings-
tidens utgång den 31 mars 2014 har 10 nomineringar inkommit: 
 
Christian Johnsson 
Christina Willstedt 
Anders Henningsson 
Mona Andersson 
Nino Hellman 
Marie Löfgren 
Eva Kämsby 
Järvsö Bollklubb/Kent Skalberg 
Samantha Ohlanders 
Peter Hjelm 
 
Samhällsutvecklingsutskottet diskuterar ärendet och överlämnar förslag till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning över nomineringar till Ljusdals kommuns Kulturstipendium/Kulturdiplom 
2014 
Ansökningar 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 97 
 
Utredning med andelning av bifallen motion om att investera i skapande 
för framtiden 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. En organisation inrättas av för ett verksamhetsmässigt ”kulturcentrum” vid 

Slottegymnasiet/Musikskolan i enlighet med utredarens förslag. 
 

2. Den årliga budgetramen för Musik & Kulturenheten utökas med 2 000 000 kronor för 
detta ändamål. 

 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 november 2013, § 197 att bifalla en motion från Yvonne 
Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V), Malin Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) om att 
”Investera i skapande för framtiden”. Uppdraget enligt motionen avser ”att utreda 
förutsättningarna för att skapa ett kulturhus i någon av kommunens redan befintliga lokaler, 
eller utreda förutsättningarna att skapa ett kulturhus i anslutning till Ljusdalsbygdens 
Museums framtida lokaler”. 
 
Chefen för Musik & Kulturenheten fick i slutet av januari 2014 i uppdrag att genomföra 
utredningen, med förvaltningschef Stig Olsson och kommunchef Claes Rydberg som 
”styrgrupp” under utredningstiden. Genomförandetiden för utredningsuppdraget beslutades 
till två månader (klart 31 mars 2014).  
 
Utifrån förutsättningarna i uppdraget och utredningens begränsade tid för genomförande 
(februari – mars 2014) har utredaren valt att tillsammans med medarbetare inom Musik & 
Kulturenheten inventera kommunens bestånd av befintliga verksamhetslokaler där det skulle 
kunna vara aktuellt med en etablering av kulturella verksamheter inom alla konstformer i 
enlighet med uppdraget.  
 
Ett samlat ”verksamhetscentrum” för kulturutövande inom alla konstformer (kurser och 
utbildningar, studiecirklar, konserter och framträdanden, och så vidare) kräver stora lokalytor 
som dessutom är specialutrustade utifrån respektive konstforms specifika behov. 
 
I Ljusdals tätort finns idag enligt utredarens bedömning endast ett sådant möjligt 
placeringsalternativ som uppfyller alla dessa specifika behov av redan utrustade 
verksamhetslokaler inom alla konstformer samlade på ett och samma ställe och detta är 
området vid Slottegymnasiet/Musikskolan. 
 
Forts s 27 
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 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 97 forts 
 
Utredning med andelning av bifallen motion om att investera i skapande 
för framtiden 
 
Fullt utrustade lokaler finns där för att bedriva verksamhet inom bland annat musik, 
ljudteknik, dans, drama, foto, multimedia, bildkonst, textildesign, konsthantverk, skrivande, 
utställningar, och så vidare. Dessa lokaler är dessutom tillgängliga stora delar av veckans 
timmar (sena eftermiddagar, kvällar och helgdagar) samt alla veckor under året då ingen 
reguljär undervisning sker i lokalerna (höstlov, jullov, sportlov, påsklov samt sommarlov). 
 
På området finns, förutom fullt ändamålsenliga verksamhetslokaler för alla konstformer, även 
andra redan befintliga faciliteter som är viktiga i sammanhanget såsom cafeteria, reception, 
restaurang, bibliotek, föreläsningssalar och så vidare. På området finns även möjligheter till 
ett fullt möblerat boende (Elevhemmet) för en eventuell framtida kurs- och lägerverksamhet 
under skollovsveckor. För denna typ av verksamhet finns även andra kompletterande 
rekreations- och idrottsanläggningar på området, såsom sporthall, gym, tennishall, curlinghall, 
skidstadion med elbelysta skidspår, beachvolleyplan, lokaler för skytte, bordtennis, 
kampsport, gymping, och så vidare. 
 
En ”ringlinje” med busstrafik i Ljusdals tätort planeras av X-Trafik med start i augusti 2015 
med hållplats vid Slottegymnasiet (planerade avgångar varje halvtimme under dagtid och 
varje heltimme under kvällar och helgdagar), vilket skulle skapa optimala förutsättningar för 
persontransporter till/från området. Dessutom finns mycket bra befintliga parkerings-
möjligheter för biltrafik på området. 
 
Ett verkställande av den planerade renoveringen av Slottegymnasiets aula, i enlighet med 
redan genomförd projektering (pågående separat beslutsärende – Dnr KS 0029/12), skulle på 
ett mycket bra sätt komplettera övriga redan befintliga verksamhetslokaler på området och 
skapa en attraktiv kulturscen av yppersta klass i kommunen. En kulturscen av detta slag skulle 
avsevärt förbättra möjligheterna att erbjuda större arrangemang, konserter och föreställningar 
i Ljusdals kommun. 
 
Avseende andra stycket i utredningsuppdraget om att ”utreda förutsättningarna för att skapa 
ett kulturhus i anslutning till Ljusdalsbygdens Museums framtida lokaler” så föreslår 
utredaren att detta utredningsuppdrag genomförs separat, i enlighet med föreslagen 
konceptidé (se vidare under rubriken ”Förslag till organisation och genomförande”). Detta 
ställningstagande har också förankrats med ledningen för Ljusdalsbygdens Museum, då en 
eventuell etablering av museets verksamheter i nya lokaler är en tidskrävande och mycket 
komplex process som behöver utredas separat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredning 16 april 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2014, § 197 
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§ 98 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 

 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Yttrande sänt till mark- och miljööverdomstolen angående fråga om förlängd prövotid för 

ansökan om att anlägga Hennans kraftverk i Väljeåns utlopp ur Hennansjön. KS 0182/13   
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