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 Diarienummer 
   KS 0300/14 
 
§ 143 
 
Upphandling Rengöring och Brandskyddskontroll 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Anbudet från J-O Sotning gällande Rengöring och Brandskyddskontroll i Ljusdals 

kommun perioden 1 juli 2015 till 30 juni 2020, antas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Avtalet gällande Rengöring och Brandskyddskontroll med nuvarande entreprenör sträcker sig 
fram till den 30 juni 2015. 
 
Anbudsformulär skickades ut av Inköp Gävleborg den 17 april 2014 och vid anbudstidens 
utgång den 20 maj 2014 hade endast ett anbud inkommit och detta var inskickat av J-O 
Sotning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 augusti 2014 
Anbudsformulär 
Utvärderingsprotokoll 
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 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
§ 144 
 
Delårsbokslut 2014 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Delårsbokslut per augusti 2014, helårsprognos för 2014 samt måluppföljning per augusti 

2014 godkänns. 
 
 

Sammanfattning  
 
Delårsbokslut:  
Delårsbokslutet visar på ett överskott på 10 720 000 kronor. En anledning till detta är det 
bromspaket som infördes före sommaren. Detta har gjort att i princip samtliga enheter 
redovisar ett överskott. 
 
De största avvikelserna finns på enheterna Planering och bygglov, Fastigheter, Gator och 
vägar, Bostadsanpassning samt kraftverket Kvarndammen. 
 
Planering och bygglov har haft högre bygglovsintäkter än beräknat. Enheten har även fått 
tillskjutna medel i budgeten för utredning om gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö 
samt för en ny översiktsplan för Järvsö. Utredningen av gång- och cykelvägen pågår för 
närvarande, men när det gäller arbetet med en ny översiktsplan för Järvsö så har kostnaderna 
blivit lägre än beräknat på grund av mindre nyttjande av konsulter, vilket resulterat i ett 
överskott. 
 
Enheten har under perioden haft deltidstjänstledigheter, vilket gett lägre lönekostnader. 
Markhyran på Östernäs ger även den ett överskott. 
 
Fastighetsenheten har haft lägre driftkostnader främst avseende uppvärmningskostnader. På 
grund av att tjänsten som fastighetschef fortfarande är vakant så redovisar enheten ett 
överskott på administrationen. Kostnaderna för periodiskt underhåll har under perioden varit 
lägre, vilket även det har gett ett överskott. 
 
Gata/parkenheten visar ett överskott för vinterväghållning på grund av snöfattig vinter samt 
att planerad underhållsasfaltering inte har kunnat genomföras på grund av överklagad 
upphandling. 
 
Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder har under perioden varit lägre än beräknat. 
 
 
Forts s 6
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 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
§ 144 forts 
 
Delårsbokslut 2014 
 
För kraftverket Kvarndammen har det tidigare år avsatts medel för skadeståndskrav. Dessa 
har nu återförts då skadeståndet blev lägre än befarat. 
 
Helårsprognosen: 
Prognosen för helåret 2014 visar på ett överskott på 8 500 000 kronor. 
 
De enheter som i delårsbokslutet uppvisar de största avvikelserna mot budget är även de som 
beräknas få den största prognosavvikelsen för 2014. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 15 september 2014 
Uppföljning 2014 per augusti 
Måluppfyllelse augusti 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 145 
 
Budget 2015 och ELP 2016-2017 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Driftbudget för 2015 med föreslagna besparingsåtgärder gällande samhällsutvecklings-

förvaltningen godkänns. 
 
2. Driftbudget enligt ELP 2016-2017 med föreslagna besparingsåtgärder gällande 

samhällsutvecklingsförvaltningen godkänns. 
 
3. Investeringsbudget 2015 samt ELP 2016-2017 gällande samhällsutvecklingsförvaltningen 

godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Driftbudget: 
Utifrån beslutad budgetram i kommunfullmäktige i juni har kommunledningskontoret och 
samhällsutvecklingsförvaltningen arbetat fram ett förslag på åtgärder för att komma i nivå 
med den beslutade budgetramen. Detta har medfört ett antal förslag på åtgärder enligt 
upprättad åtgärdslista. 
 
Investeringsbudget: 
Investeringsbudgeten för 2015-2017 har upprättats enligt beslutad investeringsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 september 2014 
Förslag budgetramar 2015-2017 
Förslag åtgärdslista 
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 Diarienummer 
   KS 0093/14 
 
§ 146 
 
Nytt beslut gällande gatubelysning i Lörstrand  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsutskottet beslut från 18 mars 2014, § 51 gällande belysning i 

Lörstrand upphävs. 
 
2. Belysningsanläggningen i Lörstrand överlåts till vägsamfälligheten med erbjudande om 

utbyte av nio armaturer. 
 
 

Sammanfattning 
 
Den 18 mars 2014, § 51 beslutade samhällsutvecklingsutskottet om belysningsanläggningen i 
Lörstrand. Enligt beslutet ska hälften av stolparna (cirka nio stycken) få nya armaturer och 
resterande ska tas bort. Detta beslut togs i tron att vägen genom Lörstrand fortfarande var 
statlig och att belysningen därmed kunde ordnas av kommunen i enlighet med den 
belysningspolicy som kommunen antagit. Tyvärr visade det sig vid närmare undersökning att 
vägen övergått till enskild väghållare och därmed säger policyn att kommunen inte ska ha 
belysning längs sträckan. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen önskar att beslutet om belysning i Lörstrand omprövas. 
Förvaltningen har varit i kontakt med vägsamfälligheten och för en dialog kring eventuellt 
överförande av belysningsanläggningen. Samma antal armaturer som kommunen skulle ha 
behållit om vägen varit statlig, föreslås erbjudas vägsamfälligheten. Vill de sedan renovera 
fler belysningspunkter är det givetvis upp till vägsamfälligheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 september 2014 
Protokoll 18 mars 2014, § 51 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 147 
 
Information om Trafikantveckan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om den Europeiska Trafikantveckan 
som arrangeras den 16-22 september 2014 och ska uppmuntra till hållbara transporter och 
hållbart resande över hela Europa. 
 
I Ljusdal finns ett antal aktiviteter planerade: 
 
• På tisdagsmorgonen har frukostpåsar delats ut till tidiga resenärer vid Resecentrum. 
 
• Under september finns en elcykel att låna i biblioteket. Cykeln får lånas i ett dygn. 
 
• En Selfie-tävling arrangeras för ungdomar där temat ska vara ”Jag och min cykel”. 
 
• En kurs i Eco driving arrangeras för ett antal kommunanställda. 
 
• På torsdag uppmanas kommunanställda att lämna bilen hemma.  
 
• Projektet med gång- och cykelväg på Molinsgatan startas upp denna vecka. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0301/14 
 
§ 148 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas för ombyggnad av badrum samt ombyggnad av entré 

med ramp. 
 
 
Sammanfattning  
 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. Bidrag söks för 
ombyggnad av badrum/WC samt ombyggnad av entré med ramp. Åtgärderna har 
kostnadsberäknats till 186 400 kronor. 
 
Kommunens bostadsanpassningshandläggare föreslår att samhällsutvecklingsutskottet beviljar 
de sökta åtgärderna. 
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0136/14 
 
§ 149 
 
Samrådsförslag gällande detaljplan för Åkersta 13:3, "kvarteret Korpen" i 
Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Planförslaget skickas ut på samråd.  
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 15 april 2014, § 66 samhällsutvecklingsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta ny detaljplan för fastigheten Åkersta 13:3 efter ansökan från Ljusdalshem 
AB. En inriktning i beslutet var att hela den befintliga detaljplanen för kvarteret Korpen i 
”Gamla stan” i Ljusdal skulle ersättas.  
 
Planens syfte har utmynnat i att planen ska ge möjligheter för att kvarteret ska kunna 
färdigbyggas på ett sätt som överensstämmer med områdets speciella karaktär och det ska 
kunna brukas för en rad olika funktioner.  
 
Detaljplanen föreslår allmän platsmark för huvudgatan (Södra Järnvägsgatan) samt lokalgata 
för Kaptensgatan, Kyrksjövägen och Boställsgatan. Kvarteret utgörs av kvartersmark för 
bostäder, centrum, handel och kontor. Planbestämmelser föreslås för utnyttjandegrad, 
placering, utseende samt skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  
Planen upprättas med ett normalt planförfarande med samråd och därefter granskning. 
Sökanden erlägger planavgift och för övriga fastighetsägare kan en planavgift tas ut i 
samband med eventuellt bygglov om planen erbjuder dem någon nytta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samrådshandlingar 4 september 2014 
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): 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 0137/14 
 
§ 150 
 
Samrådsförslag gällande detaljplan för Tälle 27:14 i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 
1.  Planförslaget skickas ut på samråd. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 15 april 2014 § 67 samhällsutvecklingsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta ny detaljplan för fastigheten Tälle 27:14 efter ansökan från Ljusdalshem 
AB.  Fastigheten är belägen mitt emot brandstationen på Molinsgatan i Ljusdal. 
 
I förslag till detaljplan utgörs fastigheten av kvartersmark för bostäder med byggrätt i fyra 
våningar, max 50 procent av fastigheten får bebyggas. Detaljplanen bör kunna upprättas med 
ett enkelt planförfarande. Detaljplanen föranleder inga kommunala investeringar och 
upprättas på sökandens bekostnad enligt kommunens Plan- och bygglovtaxa. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samrådshandlingar 4 september 2014 
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): 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 0260/13 
 
§ 151 
 
Återtagande av uppdrag gällande detaljplan för Svemarksbyn, Järvsö-
Hamre 12:41 i Harsa 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Planuppdraget återtas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen (byggnadsplan från 1982) omfattar ett område i direkt anslutning till Harsasjön 
och anger områden för fritidshus samt område för stugby, idrottsområde, grönområden och 
vägar.     
 
Fastighetsägaren till Järvsö-Hamre 12:57 med flera inkom den 6 maj 2013 med ansökan om 
att detaljplanen för området ändras i syfte att utöka den högsta tillåtna byggnadsarean med 35 
kvadratmeter för komplementbyggnader då gällande detaljplans bestämmelser ansågs snävt 
tilltagna. Gällande detaljplans bestämmelser anger 100 kvadratmeters byggnadsarea, vilket 
inbegriper både huvudbyggnad och komplementbyggnader.  
 
Förvaltningen fick den 11 juni 2013, § 132 i uppdrag att se över gällande detaljplan för 
Svemarksbyn och pröva ovanstående ändring. Samtidigt beslutades att den del av planen som 
avser utökad byggrätt ska bekostas av sökanden. Förvaltningen översände den 13 augusti 
2013 avtal för påskrift till sökanden som reglerar kostnader kring detaljplanens upprättande. 
Sökanden förbinder sig genom avtalet att bekosta planens upprättande. Sökanden har valt att 
inte underteckna detta avtal. 
 
Sedan planuppdraget gavs har reglerna kring åtgärder som är bygglovspliktiga ändrats. Det är 
numera även tillåtet att förutom den sedan tidigare anmälningspliktiga friggeboden på högst 
15 kvadratmeter, göra en tillbyggnad på totalt 15 kvadratmeter, samt en komplementbyggnad 
på högst 25 kvadratmeter utan att söka bygglov. Åtgärderna får strida mot detaljplan.  
 
Mot bakgrund av att sökanden valt att inte underteckna avtalet och en utökning av byggrätten 
samtidigt bedöms som överflödig, föreslår förvaltningen att planuppdraget återtas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 september 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0273/14 
 
§ 152 
 
Ansökan om planläggning av Ygsbo 2:57 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan om planläggning avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ägaren till fastigheten Ygsbo 2:57 har inkommit till förvaltningen med ansökan om att 
kommunen genom att göra en detaljplaneändring där allmän plats för park eller plantering 
avlägsnas, ska möjliggöra förvärv av mark kring fastigheten samt anordnande av vedupplag 
och bygge av vedbod på den förvärvade marken.  
 
Förvaltningen föreslår att ansökan avslås eftersom området ligger inom 200 meter från 
Ljusnans strand och därmed är belagt med strandskydd. Hävs planen återinträder 
strandskyddet. Byggnation av vedbod kommer därmed att kräva strandskyddsdispens. Ett 
andra alternativ är att planlägga marken kring fastigheten för kvartersmark, förslagsvis 
bostäder. Detta kräver också att strandskyddet hävs.  
 
Förvaltningen bedömer att inget av de sex skäl i miljöbalken som finns för att upphäva 
strandskyddet går att uppfylla i detta fall. Det föreslås därför att ansökan avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 september 2014 
Ansökan om planläggning 11 augusti 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0266/14 
 
§ 153 
 
Namnsättning av vägnamn (adressområde) i Harsa 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Vägen ner mot Harsasjön strax öster om Harsagården namnges Snarastigen. 
 
 
Sammanfattning  
 
I ett litet område strax öster om Harsagården har antalet tomter utökats och numreringen 
utifrån Harsavägen räcker inte till. Därför föreslås att vägen får ett eget namn. Härlett från det 
gamla traktnamnet Snarabygget föreslås vägen heta Snarastigen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 25 augusti 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0304/14 
 
§ 154 
 
Adressändring av Ede Gölevägen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ede Gölevägen byter namn till Ede Strandväg 

 
 
Sammanfattning  
 
Förslag har inkommit från fastighetsägare vid Ede Gölevägen i Järvsö om att ändra 
vägnamnet till Ede strandväg. 
 
Namnändringen berör fyra fastigheter, varav två har samma ägare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 25 augusti 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0257/14 
 
§ 155 
 
Ansökan från Hedsta Bystuga om bidrag till handikappanpassad 
bastuanläggning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan från Hedsta Bystuga om bidrag till handikappanpassning av bastuanläggning 

avslås. 
 
 

Sammanfattning  
 
Hedsta Bystuga har inkommit med en ansökan om bidrag med 116 000 kronor för att 
handikappanpassa sin bastuanläggning. Man har även sökt bidrag hos Boverket och blivit 
beviljade 200 000 kronor. Boverket har begärt en komplettering av ansökan där det framgår 
att kommunen bistår med 30 procent av totalkostnaden.  
 
Investeringsbidraget för godkända samlingslokaler är redan fördelade för 2014 och dessutom 
är denna förening inte en av de godkända samlingslokaler som har möjlighet att söka detta 
bidrag. Av den anledningen föreslår förvaltningen att ansökan avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 15 augusti 2014 
Ansökan från Hedsta Bystuga 1 juli 2014 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-09-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0180/14 
 
§ 156 
 
Ansökan från Ljusdals curlingklubb om bidrag till att täcka 
materielkostnader 
 
Samhällsutvecklingsutskottet förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan från Ljusdals Curlingklubb om bidrag till energiförbättrande åtgärder avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals Curlingklubb ansöker om bidrag till materialkostnader för att genomföra 
energibesparande åtgärder på Curlinghallen. De åtgärder som kommer att genomföras är 
isolering av södra och västra väggen samt införskaffande av en ny energisnål och starkare 
belysning. Materialkostnaden är kostnadsberäknad till 112 292 kronor som föreningen söker 
bidrag för. Arbetet kommer att genomföras på ideell basis av klubbens medlemmar.  
 
I årets budget finns det inte utrymme för denna investering. Förvaltningen har varit i kontakt 
med föreningen och tipsat om andra bidragsmöjligheter bland annat genom Hälsinglands 
Idrottsförbund och Idrottslyftet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2014 
Ansökan om bidrag 29 april 2014 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-09-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0229/14 
 
§ 157 
 
Ansökan från Ramsjö Jaktskytteklubb om bidrag till ny älgskyttebana vid 
anläggningen X 102 i Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av vilka möjligheter 

det finns att utöka bidragsgruppen. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ramsjö Jaktskytteklubb har ansökt om bidrag till ny älgskyttebana. Kostnaden är beräknad till 
164 000 kronor. Länsstyrelsen har beviljat bidrag med 50 procent av kostnaden. 
 
Eftersom det inte finns utrymme i årets budget för detta föreslår förvaltningen att ansökan om 
bidrag avslås.  
 
Kommunstyrelsen har återemitterat ärendet till samhällsutvecklingsutskottet för översyn av 
vilka möjligheter det finns att utöka bidragsgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 augusti 2014, § 134 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 juni 2014 
Ansökan om bidrag 2 juni 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-09-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
   KS 0262/14 
 
§ 158 
 
Orhallascenen till Kyrksjön 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Erbjudandet från föreningen Ljusdal i Centrum avslås, gällande en överlåtelse av före 

detta Orhallascenen till Ljusdals kommun med placering i Kyrksjön vid Östernäsbadet. 
 

 
Sammanfattning  
 
Enligt Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning kommer löpande drift- och 
underhållskostnader samt vissa initiala investeringskostnader att behöva budgeteras vid ett 
eventuellt övertagande av Orhallascenen enligt följande: 
• Årlig översyn med eventuella underhållsåtgärder i konstruktionen (utbyte av virke, 

inoljning) 
• Vinterförvaring/Utsättning (transport, förankring, montering/förvaring av takduk) 
• Kostnader för elförbrukning samt försäkringar 
• Installation av elskåp för el-anslutning vid Östernäs-badet (32 alt. 64 amp) 
• Inköp av mobil el-anslutningskabel till scenen för montering på landgången 
 
Viss intern kommunal konsertverksamhet på scenen med/för barn och ungdomar kan komma 
att arrangeras via EstradLjusdals försorg. Eventuella kommersiella konserter och 
arrangemang förutsätter att avtal tecknas mellan kommunen och extern arrangör för varje 
enskilt arrangemang, där arrangören tar fullt ansvar för alla kostnader. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 26 augusti 2014 
 
1. Antingen bifalla eller avslå erbjudandet från föreningen Ljusdal i Centrum om en 

överlåtelse av före detta Orhallascenen till Ljusdals kommun med placering i Kyrksjön 
vid Östernäsbadet, med samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande enligt nedan i 
beaktande. 
 

2. Vid eventuellt bifallsbeslut i punkt 1 uppdra åt samhällsutvecklingsförvaltningen att 
upprätta ett förslag till kostnadsbudget för löpande årliga driftskostnader samt initiala 
investeringskostnader, inför senare beslut om finansiering. 

 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 augusti 2014 
Skrivelse från Ljusdal i Centrum 11 juli 2014 
 
Forts s 21



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-09-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
   KS 0262/14 
 
§ 158 forts 
 
Orhallascenen till Kyrksjön 
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (SRD): erbjudandet från Ljusdal i Centrum avslås. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-09-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 
     
 
§ 159 
 
Akuta åtgärder på Slottegymnasiets aula  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
På begäran informerar Lasse Norin om scenen i Slottetgymnasiets aula.  
 
Det finns stora renoveringsbehov när det gäller scenen, men behovet av renovering är inte mer 
akut nu än för några år sedan. Scenen besiktigas också varje år och är godkänd för 
användning. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-09-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 Diarienummer 
   KS 0538/13 
 
§ 160 
 
Motion från Jonny Mill (SRD) om att öppna upp landskapsbilden 
utefter Mellanljusnan 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles såtillvida att en utredning görs över möjligheten att öppna upp 

landskapsbilden längs Mellanljusnan, vilka ekonomiska medel som kan tillföras och vilka 
aktörer som kan utföra arbetet. Samråd ska ske med länsstyrelsen, skogsstyrelsen och 
berörda markägare. 
 

 
Sammanfattning  
 
Jonny Mill (SRD) har lämnat en motion om att öppna upp landskapsbilden utefter 
Mellanljusnan. Han föreslår en utredning som undersöker möjligheterna att göra 
Mellanljusnan mer synlig. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 14 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att förfrågan om intresse att driva 
projektet ställs till skogsstyrelsen.  
 
Förvaltningen skriver att siktröjning och försiktig gallring på strategiska platser generellt 
bedöms kunna genomföras utan att påtaglig skada på naturreservat eller Natura 2000-området 
uppstår. Särskilt samråd bör ske med länsstyrelsen och skogsstyrelsen på de platser där 
skyddade områden kan påverkas. En förutsättning är också att överenskommelser upprättas 
med berörda markägare.  
 
För projektets genomförande bör området inventeras och förslag på åtgärder beskrivas i karta 
och text. Finansiering, huvudmannaskap och vem som är utförare bör också klargöras. Detta 
kan sedan sammanställas i ett åtgärdsprogram.  
 
Projektet bör kunna drivas av någon arbetsmarknadsåtgärd. Exempel på detta är till exempel 
skogsstyrelsens gröna jobb eller kommunens arbetsmarknadsenhet. Kommunens arbets-
marknadsenhet får inte utföra jobb på annans fastighet varför de endast kan genomföra arbete 
på kommunens markinnehav.  Skogsstyrelsens gröna jobb får genomföra arbete åt till 
exempel föreningar och organisationer på annans mark men inte utföra arbete som 
konkurrerar med näringen.  
     Forts s 24 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-09-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 
   KS 0538/13 
 
§ 160 forts 
 
Motion från Jonny Mill (SRD) om att öppna upp landskapsbilden 
utefter Mellanljusnan 
 
Kommunen bedöms inte ha kapacitet för att driva projektet inom befintliga resurser utan extra 
medel/resurser måste i så fall tillskapas. Efter samråd med skogsstyrelsen framgick att de har 
behov av lämpliga arbetsprojekt för gröna jobb, där detta förslag kan vara ett lämpligt projekt. 
De kan i så fall sköta allt från inventering till samråd och genomförande. Finansiering av 
projektet måste dock lösas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles såtillvida att en utredning görs 
över möjligheten att öppna upp landskapsbilden längs Mellanljusnan, vilka ekonomiska 
medel som kan tillföras och vilka aktörer som kan utföra arbetet. Samråd ska ske med 
länsstyrelsen, skogsstyrelsen och berörda markägare. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 29 augusti 2014 
Miljöenhetens yttrande 3 april 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 14 
Motion 20 december 2013 
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-09-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

25 

 Diarienummer 
   KS 0517/13 
 
§ 161 
 
Medborgarförslag gällande gång och cykelväg mellan Gärdeåsvägen 
och Södra Sjöbovägen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att det anläggs en 
gång- och cykelväg mellan Gärdeåsvägen och Södra Sjöbovägen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013, § 231 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen har för avsikt att 
projektera för gång- och cykelväg mellan Nordgatan och Åkerslundsvägen. All väg norr om 
Gärdeåsvägen har dock statligt väghållaransvar, vilket innebär att kommunen varken bygger 
eller sköter vägen där. Den lilla biten mellan Gärdeåsvägen och Åkerslundsvägen kan anses 
vara en liten avvikelse som kan godkännas i samråd med Trafikverket, men att bygga 
ytterligare GC-väg mot Sjöbo blir svårt i kommunal regi. Det finns ett antal sträckor längs 
statlig väg där GC-väg efterfrågas, bland annat genom Los, mellan Nore - Tallåsen och 
Korskrogen- Färila. Alla dessa sträckor har lyfts till länstransportplanen där kommunerna i 
regionen sammanställer och prioriterar sina önskemål. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt övervägande 
skriver han att samhällsutvecklingsförvaltningen har för avsikt att projektera för gång- och 
cykelväg mellan Nordgatan och Åkerslundsvägen. All väg norr om Gärdeåsvägen har statligt 
väghållaransvar, vilket innebär att kommunen varken bygger eller sköter om vägar där. Det 
finns ett antal sträckor längs statlig väg där gång- och cykelväg efterfrågas. Bland annat 
genom Los, mellan Nore-Tallåsen och Korskrogen-Färila. Dessa sträckor har lyfts till 
Länstransportplanen där kommunerna i regionen sammanställer och prioriterar sina önskemål. 
 
 
Forts s 26



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-09-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 Diarienummer 
   KS 0517/13 
 
§ 161 forts 
 
Medborgarförslag gällande gång och cykelväg mellan Gärdeåsvägen 
och Södra Sjöbovägen 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 26 augusti 2014 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 11 februari 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2013, § 231 
Medborgarförslag 2 december 2013  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-09-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 
     
 
§ 162 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Avtal avseende konstnärlig utsmyckning Arenan på Riotorget.  KS 0281/14 
 
2. Ljusdals kommuns yttrande till Näringsdepartementet gällande rapport från Trafikverket 

och Transportstyrelsen om tyngre fordon på det allmänna vägnätet.  KS 0290/14 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-09-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 

 Diarienummer 
     
 
§ 163 
 
Stigcyklisterna Mountainbike Klubb 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Karl-Johan Cavallin från Stigcyklisterna Mountainbike Klubb informerar om klubbens planer 
och önskemål. 
 
Klubben vill kommersialisera mountainbikeupplevelsen och har i samarbete med Region 
Gävleborg genomfört en förstudie. I studien har man jämfört Hälsingland/Gästrikland med 
7Stanes som är sju cykelcenter i Skottland som marknadsförs ihop. 
 
Stigsyklisterna Mountainbike Klubb vill genomföra ett projekt som handlar om att skapa ett 
unikt ledsystem för Mountainbike på vandringslederna Hälsingeleden och Gästrikeleden på 
sträckan Los till Gysinge. 
 
Man vill börja med sträckan Los till Harsa som är den del som behöver mest insatser för att 
den ska bli möjlig att cykla på. På sträckan vill man också inrätta ett antal cykelcenter där 
rundturer ska vara möjliga, till exempel i Los och i Harsa. 
 
Klubben tänker sig att det kommer tas ut en avgift för cykling på leden, liknande de 
spåravgifter som tas ut vid många längdspår. En möjlighet är också att leden kan användas till 
skidåkning vintertid. 
 
Tanken är att göra cyklingen så intressant att människor vill betala för att bo vid cykelcentren 
längs leden och komma tillbaka. 
 
Stigcyklisterna Mountainbike Klubb kommer att söka bidrag från Region Gävleborg och från 
andra aktörer. Man hoppas också att få komma tillbaka med en ansökan till Ljusdals kommun 
gällande arbetskraft som kan jobba i cirka 150 dagar med att anlägga trallar. Man tänker sig 
10-15 personer. 
 
Klubben vision som sträcker sig fram till år 2020. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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