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 Anders Berg, plan- och byggchef, § 99-102 
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 Diarienummer 
   KS 0476/13 
 
§ 99 
 
Samrådsförslag gällande detaljplan för del av Gärde 11:1 med flera i 
Ljusdal "Före detta kraftledningsgatan Åkern-Slotte" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Planförslaget gällande detaljplan för del av Gärde 11:1 med flera ”Före detta 

kraftledningsgatan Åkern-Slotte” sänds ut för samråd.      
 
 

Sammanfattning  
 
Planområdet sträcker sig i en sned vinkel från industriområdet Åkerslund i nordväst till 
bostadsområdet Gärdeåsen i sydost. Sedan kraftledningen som tidigare gick utmed sträckan 
har avvecklats, ges möjlighet att ersätta den för kraftledningen planerade markanvändningen 
till andra användningsområden.  
 
Planen ger möjlighet att utöka bostadsmark och mark för skoländamål samt att fastställa 
befintliga gång- och cykelvägar, gator, vändplaner och pågående markanvändning. Äldre 
planebestämmelser, som A för allmänt ändamål, som inte längre tillämpas enligt nuvarande 
lagstiftning, kan ersättas. Mark kan även reserveras för Norrkämstaledens förlängning som är 
utpekad i översiktsplanen. Med ändrad markanvändning kan även kommunens 
fastighetsinnehav indelas på ett mer ändamålsenligt sätt.  
 
Planen bedrivs med ett normalt planförfarande och ska efter samråd ställas ut för granskning 
och därefter antas av kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samrådshandlingar 20 maj 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0022/11 
 
§ 100 
 
Samrådsförslag gällande områdesbestämmelser för del av Fågelsjö 1:3 
och del av Fågelsjö 1:1 ”Fågelsjö Gammelgård” 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Områdesbestämmelserna för Fågelsjö 1:3 och del av Fågelsjö 1:1 sänds ut för samråd.      
 
 
Sammanfattning  
 
Inför antagandet av områdesbestämmelser för Fågelsjö gammelgård undantogs föreliggande 
område. Efter diskussion med länsstyrelsen och berörda fastighetsägare har förslag till en ny, 
mindre områdesbestämmelse, för det område som undantogs, nu upprättats. Tillsammans med 
den andra områdesbestämmelsen kommer hela riksintresseområdet för kulturmiljö, inom 
vilket världsarvet Fågelsjö gammelgård är beläget, att täckas in och omfattas av skydds-
bestämmelser.  
 
Upprättat förslag bör först sändas på samråd till berörda fastighetsägare och länsstyrelsen för 
yttrande innan det kan tas upp för antagande.     
 
Beslutsunderlag 
 
Samrådshandlingar 28 maj 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0232/14 
 
§ 101 
 
Detaljplan för Storbyn 22:1 i Färila "Föreningarnas Hus" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ny detaljplan och ersätta 

gällande markanvändning för Storbyn 22:1 i Färila.   
 
 
Sammanfattning  
 
Markanvändningen för Föreningarnas hus i Färila är satt till ”A” för allmänt ändamål i 
gällande byggnadsplan från 1959. Planbestämmelsen tillämpas inte enligt nuvarande plan- 
och bygglag och kan innebära problem när annan än offentlig huvudman ska bedriva 
verksamhet inom området. Därför föreslås att markanvändningen ersätts i en ny detaljplan 
som kommunen bekostar upprättandet av. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 juni 2014  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0518/12 
 
§ 102 
 
Information om fördjupad översiktplan för Ljusdals tätort/köpingen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Planingenjör Joel Eklund informerar om arbetet med den fördjupade översiktsplanen för 
Ljusdals tätort. 
 
Tidiga samrådsmöten har hållits för allmänheten den 19, 20 och 21 maj. Mötena innehöll en 
presentation som sedan följdes av frågor och diskussion. Tyvärr var mötena inte särskilt 
välbesökta, men man fick ändå in en del värdefulla åsikter och idéer.  
 
Det som diskuterades var bland annat: 
• Centrum 
• Östernäs 
• Handel/Infrastruktur 
• Bostäder 
• Bevarandevärden 
• Rekreation 
• Gångtunnel till Östernäs  
 
Den geografiska avgränsningen har bestämts till Lillhaga-Borr, Storhaga, Kläppa, Nore. 
Timmerterminalen är avbegränsad från planen 
 
I Lillhaga har man kommit längst med planarbetet, där har områden för bostäder pekats ut 
samt ett stråk för gående längs stranden. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0225/14 
 
§ 103 
 
Förvärv av del av Kläppa 25:1 i Ljusdals centrum från Trafikverket 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Kommunen förvärvar ett område om cirka 370 kvadratmeter av fastigheten Kläppa 25:1 

från Trafikverket, inklusive befintlig garagebyggnad, till en köpeskilling av 37 000 
kronor och i övrigt på villkor enligt upprättat avtalsförslag. 

 
2. Det förvärvade området regleras till kommunens fastighet Tälle 45:1 och kommunen 

betalar kostnaden för fastighetsbildningen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Med anledning av den fördjupade översiktsplan som just nu tas fram för centrala Ljusdal har 
fokus hamnat på ytan mitt emot Centrumhuset. För att kunna utveckla centrum mot en mer 
attraktiv miljö behöver garaget intill Taxi flyttas bort så att ytan kan användas på ett bättre 
sätt. Ljusdal i centrum har också ansett att det är angeläget att göra något för att snygga upp 
ytan. 
 
Översiktplanen får avgöra vad ytan ska användas till, men det är angeläget att garaget 
försvinner och i samband med dialogen som gata-parkchefen fört med nuvarande ägare - 
Trafikverket – har framkommit att de gärna säljer marken inklusive byggnad till kommunen. 
 
Trafikverket har upprättat förslag till köpeavtal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse, karta och avtalsförslag 28 maj 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0193/14 
 
§ 104 
 
Försäljning av del av Ljusdal-Ede 4:19 och 4:22 i Tallåsen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Kommunen säljer ett område om cirka 270 kvadratmeter, bestående av delar av 

fastigheterna Ljusdals-Ede 4:19 och 4:22, till ägarna av fastigheten Ljusdal-Ede 4:44 till 
en köpeskilling av 20 kronor per kvadratmeter. 

 
2. Det överlåtna området ska genom fastighetsreglering tillföras köparnas fastighet 

Ljusdals-Ede 4:44 och köparna betalar kostnaden för fastighetsbildning.  
 

 
Sammanfattning  
 
Ägarna till fastigheten Ljusdals-Ede 4:44 har begärt att få köpa ett område om cirka 270 
kvadratmeter bestående av delar av Ljusdals-Ede 4:19 och 4:22 för att reglera till sin fastighet 
Ljusdals-Ede 4:44. 
 
Det aktuella området utgör i detaljplan mark för bostäder.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 maj 2014 
Begäran om köp av mark 6 maj 2014 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm   
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0171/14 
 
§ 105 
 
Förfrågan från Vallens gård om markinköp för utökning av verksamheten 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen ställer sig positiv till försäljning av ett område av Ljusdals-Vik 3:13 till 

Vallens Gård, Snaten Lantbruk AB, enligt begäran dock med nedan angivna undantag. 
 
2. Det aktuella området värderas som skogs- respektive åkermark. 
 
3. Köparen betalar kostnader för fastighetsbildning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vallens gård har inkommit med förfrågan om att få förvärva del av Ljusdals-Vik 3:13 för att 
utöka sin verksamhet. 
 
Man planerar att göra en egen väganslutning till väg 84, anlägga nya betesmarker samt i 
framtiden bygga biogasanläggning. 
 
Inom det önskade området har tidigare sålts två mindre områden till ägaren av Vallen 2:2, 
vilka ännu inte är fastighetsbildade. Dessa undantas från denna försäljning. 
 
I det aktuella området finns område för gång- och cykelväg utlagt i anslutning till väg 84. I 
planområdena vid Bränta och Wallbergs har 25 meters bredd för GC-vägen reserverats, vilket 
man även bör göra här. I en del av området finns gammal väg som kan nyttjas för GC-vägen. 
Där bör ny fastighetsgräns läggas mot den befintliga gamla vägen, vilket innebär att cirka 40 
meter undantas räknat från väg 84. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 juni 2014 
Ansökan om att köpa mark i anslutning till Vallens Gård 23 april 2014 
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
 
Forts s 11
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 Diarienummer 
   KS 0171/14 
 
§ 105 forts 
 
Förfrågan från Vallens gård om markinköp för utökning av verksamheten 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0227/14 
 
§ 106 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas enligt inlämnad ansökan. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit för ombyggnad av köksdel.  
 
Offerter och kostnadsberäkningar har inhämtats och ombyggnaden beräknas uppgå till 
168 550 kronor inklusive moms. 
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0095/14 
 
§ 107 
 
Information om synpunkter från boende i Gåda gällande vägbelysning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Beslutet om belysning i Gåda ändras inte. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 18 mars 2014, § 53 att kommunen inte ska äga 
och drifta belysning i Gåda. De boende har kontaktats för att erbjudas att ta över 
anläggningen.  
 
De har sedan svarat med en skiss där de visar på att fler boende eventuellt kommer flytta till 
Gåda. De boende vill därför att utskottet omprövar sitt beslut. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att eftersom antalet boende i framtiden är osäkert bör 
det vara dagens situation som styr beslutet om gatubelysning. Sedan beslutet togs har inga nya 
boende flyttat in och det är ovisst om och när inflyttning verkligen sker. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 mars 2014, § 53 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0465/13 
 
§ 108 
 
Återremitterat ärende - medborgarförslag gällande Mariavägen i Tallåsen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att undersöka om alla fastigheterna har 

anslutning till Bäckebovägen samt göra en bilddokumentation av vägen med 
anslutningar. 

 
 
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 15
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 Diarienummer 
   KS 0465/13 
 
§ 108 forts 
 
Återremitterat ärende - medborgarförslag gällande Mariavägen, Tallåsen 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2014, § 94 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen i syfte att undersöka att alla fastigheterna har en anslutning till Bäckebovägen så 
att samhällsservicen kan fungera. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 maj 2014, § 94 
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 
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (SRD): samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att undersöka om alla 
fastigheterna har anslutning till Bäckebovägen samt göra en bilddokumentation av vägen med 
anslutningar. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0186/14 
 
§ 109 
 
Överklagan av samhällsutvecklingsutskottets beslut gällande 
uteservering vid Målet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Tidigare beslut gällande uteservering vid Målet står fast. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 13 maj 2014, § 84 att avslå Målets ansökan om 
uteservering. Beslutet grundade sig på att serveringen bryter mot de föreslagna riktlinjerna 
såtillvida att den föreslås byggas på en upphöjd yta, trots att marken inte lutar. Den kolliderar 
med ett ledstråk som måste flyttas om serveringen ska byggas. Dessutom blir trottoaren 
utanför resecentrum mindre än de rekommenderade 2,5 metrarna för gång- och cykeltrafik. 
Uteserveringar är inte bygglovspliktiga i Ljusdals kommun, även om de är upphöjda, men 
påverkan på byggnaden och gaturummet blir ändå stor, vilket bör tas med i bedömningen vid 
tillståndsprövning. 
 
Ägaren till Målet har inkommit med skrivelse den 26 maj 2014 och vill ha beslutet omprövat. 
Han hävdar att riktlinjerna för uteserveringar ska gälla först från nästa år och vill ha möjlighet 
att bygga i år och sedan anpassa sin servering efter riktlinjerna nästa år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Överklagan 26 maj 2014 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 84 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 maj 2014 
Riktlinjer för uteserveringar i Ljusdals kommun  
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): tidigare beslut vidhålles. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-06-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0302/08 
 
§ 110 
 
Motionsspåret vid Måga 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att köpa 

till mark vid nuvarande parkering och göra en breddning av denna samt eventuellt 
undersöka frågan om markbyte igen. 

 
 
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 sträckan samt svårigheten med markbytet 
gör att flytten blir svår att genomföra. Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår därför att 
ärendet avslutas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2014, § 93 att avsluta motionen.  
 
Samtidigt vill man lyfta upp markfrågan i ett nytt ärende. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen informerar om att man vill undersöka möjligheten att köpa 
till mark vid den nuvarande parkeringen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 8 maj 2014, § 128 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 2014- 04-15, § 72 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 mars 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 mars 2009, § 54 
Motion 6 juni 2008 
 
Forts s 18
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 Diarienummer 
   KS 0302/08 
 
§ 110 forts 
 
Motionsspåret vid Måga 
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (SRD): samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att undersöka om det är 
möjligt att köpa till mark vid nuvarande parkering och göra en breddning av denna samt 
eventuellt undersöka frågan om markbyte igen. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-06-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
     
 
§ 111 
 
Information om Stigcyklisterna 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

 
 

Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Stig Olson informerar om att han och fritidschef Pär Ferm träffat en 
representant för Stigcyklisterna Mountainbike Klubb. Denne arbetar med en förstudie för ett 
projekt, finansierat av Region Gävleborg, som handlar om att möjliggöra cykling på 
gångstigar och vandringleder. Han vill komma och informera politikerna och utskottet 
bestämmer att han är välkomna vid nästa sammanträde med samhällsutvecklingsutskottet den 
19 augusti 2014. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0216/14 
 
§ 112 
 
Ansökan från Färila Hembygdsförening om bidrag till tryckning av 
dokumentation kring Färilas historia 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Färila Hembygdsförening, om ekonomiskt bidrag på 10 000 kronor för 

tryckning av dokumentation kring Färilas historia, bifalles. 
 
2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens centrala konto för projekt- och 

arrangemangsstöd till föreningar. 
 
 

Sammanfattning  
 
En grupp av 10-12 personer knutna till Färila Hembygdsförening har sedan 2012 ideellt 
arbetat med att dokumentera Färilabygdens historia. Syftet med projektet har varit att fånga 
upp de kunskaper och minnesbilder som finns om Färila, med särskilt fokus på 1950-talet. 
 
Föreningen planerar nu att trycka upp dokumentationen i bokform för att denna skall kunna 
spridas till intresserade som ett historiskt dokument. Kostnaden för denna produktion 
beräknas till totalt 46 000 kronor och föreningen ansöker nu hos Ljusdals Kommun om ett 
ekonomiskt bidrag på 10 000 kronor för detta. Resterande del av kostnaden räknar föreningen 
med att täcka via intäkter från försäljning av boken samt via externa bidrag och gåvor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 maj 2014 
Ansökan om projektbidrag till kulturförening 22 maj 2014 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 



 PROTOKOLL 
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 Diarienummer 
   KS 0050/13 
 
§ 113 
 
Ansökan från Föreningen Hembygdstjänst om förlängt stöd för 
kulturarvsprojekt 
 
Samhällsutvecklingsutskottet besluta  
 
1. Ansökan från föreningen Hembygdstjänst, gällande förlängt ekonomiskt stöd om 40 000 

kronor till pågående kulturarvsprojekt, avslås 
 
 

Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2013, § 105 att bevilja föreningen Hembygdstjänst 
160 000 kronor i projektanslag som delfinansiering av ett kulturarvsprojekt med syftet att 
under 1,5 år arbeta med digitalisering och databasregistrering av äldre fotosamlingar som 
finns på hembygdsgårdar och på Ljusdalsbygdens Museum.  
 
Projektets lönebidragsanställda personal (6 st) finansieras huvudsakligen via 
Riksantikvarieämbetet och Arbetsförmedlingen och föreningen har nu av RAÄ och AF 
beviljats en förlängning av projektet på 4 månader, till och med den 30 november 2014. För 
att nå full kostnadstäckning i projektet avseende denna förlängning av projektet ansöker nu 
föreningen om ytterligare ett ekonomiskt bidrag från Ljusdals kommun på 40 000 kronor. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår den 30 maj 2014 
 
1. Ansökan från föreningen Hembygdstjänst, gällande förlängt ekonomiskt stöd om 40 000 

kronor till pågående kulturarvsprojekt, avslås avseende finansiering inom 
samhällsutvecklingsförvaltningens egna budgetramar. 
 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om eventuell finansiering via 
kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 

Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 maj 2014 
Anhållan om förlängt stöd för kulturarvslyftsprojektet 21 maj 2014 
Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2013, § 105 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): ansökan avslås. 
 
 
Forts s 22
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 Diarienummer 
   KS 0050/13 
 
§ 113 forts 
 
Ansökan från Föreningen Hembygdstjänst om förlängt stöd för 
kulturarvsprojekt 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0166/14 
 
§ 114 
 
Ansökan från Musik i Ljusdal om höjning av årligt verksamhetsbidrag 
från och med 2015 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från föreningen Musik i Ljusdal om höjning av årligt verksamhetsbidrag från 

85 000 till 100 000 kronor avslås.  
 
 
Sammanfattning   
 
Föreningen Musik i Ljusdal har under flera år erhållit ett årligt verksamhetsbidrag från 
Ljusdals kommun på 85 000 kronor för att arrangera offentliga kammarmusik-, folkmusik- 
och jazzkonserter i kommunen. Trots att konserterna subventioneras via Landstingets enhet 
för Kulturutveckling så har arrangörskostnaderna för föreningen ökat under åren. Föreningen 
ansöker därför nu hos Ljusdals kommun om en höjning av det årliga verksamhetsbidraget till 
100 000 kronor per år (ökning på 15 000 kronor per år). Detta för att kunna bibehålla den 
kvantitativa nivån av konserter som erbjuds kommunens invånare i dessa musikaliska genrer. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 30 maj 2014 
 
1. Ansökan från föreningen Musik i Ljusdal om höjning av årligt verksamhetsbidrag från 

85 000 till 100 000 kronor avslås avseende finansiering inom 
samhällsutvecklingsförvaltningens egna budgetramar. 

 
2. Ärendet överlämna till kommunstyrelsen för beslut om bifall/avslag i ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 maj 2014 
Ansökan verksamhetsbidrag 17 april 2014 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): ansökan avslås. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering   
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0121/14 
 
§ 115 
 
Fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar våren 2014  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kulturföreningar med säte i Ljusdals kommun har möjlighet att ansöka om verksamhetsbidrag 
två gånger per år (vår och höst). En garanti om 1 000 kronor per år i administrationsbidrag 
finns för respektive förening och eventuella ytterligare bidrag fördelas utifrån föreningarnas 
redovisade verksamhetskostnader för aktuell period samt inom ramen för de budgeterade 
medel som finns för ändamålet. 
 
Fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar, avseende våren 2014: 
 
Järvsö Spelmanslag 1 000 kr 
 
Föreningen Skrivare i Hälsingland 10 000 kr 
 
Västra Hälsinglands Slöjdförening 3 000 kr 
 
Hälsinglands Konstgille 4 000 kr 
 
Västra Hälsinglands Forskarförening 3 000 kr 
 
Ljusdals Biodlareförening 2 000 kr 
 
Totalt: 23 000 kr  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0139/14 
 
§ 116 
 
Fördelning av bidrag till hembygdsföreningar 2014  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att se över fördelningen av bidrag utifrån 

de verksamheter som bedrivs och de eventuella inkomster verksamheterna ger. 
 
 
Sammanfattning  
 
Musik- och kulturchef Lasse Norin informerar om fördelningen av bidrag till 
hembygdsföreningarna under 2014. 
 
 

 
Hembygds-
förening 

Bidrags- 
grundande % 

2/3 
bidrag Aktiviteter % 

1/3 
bidrag 

Summa 
bidrag 2014 

  
kostnader 
         

 
 

Ljusdals  186510 27% 42946 10 11% 8421 51367 
Järvsö  124026 18% 28559 43 45% 36211 64769 
Färila  195758 29% 45076 13 14% 10947 56023 
Loos  129488 19% 29816 7 7% 5895 35711 
Ramsjö  25475 4% 5866 8 8% 6737 12603 
Fågelsjö  24916 4% 5737 14 15% 11789 17527 
                
SUMMA 686173 100% 158000 95 100% 80000 238000 

 
 
Yrkanden  
 
Harald Noréus (FP): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att se över fördelningen 
av bidrag utifrån de verksamheter som bedrivs och de eventuella inkomster verksamheterna 
ger. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-06-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 Diarienummer 
     
 
§ 117 
 
Information om Folkparken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. En grupp tillsätts för att diskutera vad som ska göra med de budgeterade pengarna för 

Ljusdals Folkpark. 
 
 
Sammanfattning 
 
I kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige gällande budget 2015 finns 3 miljoner 
kronor avsatta för Ljusdals Folkpark. Samhällsutvecklingsförvaltningen har inte gjort några 
äskande gällande parken så nu gäller det att bestämma vad som ska göras med pengarna, 
förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Förvaltningschef Stig Olson informerar om att ett möte är inplanerat till den 17 juni 2014 med 
deltagare från olika verksamheter och man önskar också att utskottets ordförande deltar.   
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 118 
 
Orhalla 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Stig Olson informerar om att centrumutvecklingsorganisationen Ljusdal i 
Centrum har planer på att samla in pengar för att köpa in Orhallascenen i Orbaden som inte 
använts på länge. 
 
Tanken är att Ljusdal i Centrum ska köpa in, renovera och transportera scenen till Kyrksjön. 
Sedan hoppas man att kommunen ska ta över som ägare och driftansvarig. 
 
En officiell skrivelse har ännu inte inkommit. Troligtvis kommer ärendet upp för beslut på 
utskottets nästa möte i augusti. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 119 
 
Övriga frågor 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Måga 
 
Ordföranden ställer en fråga till fritidschef Pär Ferm gällande motionsspåren vid Måga. 
Avverkningar har gjorts där och samtidigt har massor lagts på spåren som ordföranden inte 
anser vara rena. 
 
Fritidschefen informerar om att tanken med massorna är att täcka rötter och stenar. Ovanpå 
ska spån och flis läggas för att få ett fint underlag för motionärerna. 
 
 
Nore 
 
Fritidschef Pär Ferm informerar om att det under natten varit busliv och vandalisering på 
Norebadet. Sanden är fylld av glaskross och städning måste ske. 
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