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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0262/11
§ 164

Redogörelse för vad som hänt i ärendet om konstgräshall
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg redogör för händelserna i ärendet om Konstgräshall.
Kommunfullmäktige fattade den 25 november 2013, § 213 beslut om att avsätta nio miljoner
kronor till konstgräsplan. Beslutet var inte berett, men Claes Rydberg fick i uppdrag att sätta
igång processen.
På vägen har samhällsutvecklingsförvaltningen tagit över ansvaret och flera möten har hållits
i olika konstellationer.
Det konstateras att kommunen har begått ett antal fel, men att också fotbollsföreningarna inte
haft förståelse för kommunens lägre arbetstempo som beror på våra demokratiska processer.
Kommunen vill nu se en omstart på projektet och i går måndag var Ljusdals IF inbjudna till
möte där man diskuterade hur man ska gå vidare med projektet. Det är Ljusdals IF som ska
driva projektet och kommunen ska se till att det finns en plats att bygga på och att göra
markförberdelser.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0476/13
§ 165

Antagande av detaljplan för del av Gärde 11:1 med flera i Ljusdal "före
detta kraftledningsgatan Åkern-Slotte"
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplan för del av Gärde 11:1 med flera ”Före detta kraftledningsgatan Åkern-Slotte”
antas.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsutskottet gav i december år 2013 uppdrag till samhällsutvecklingsförvaltningen att upprätta detaljplan för den före detta kraftledningsgatan mellan Åkern och
Slotte i Ljusdals tätort.
Syftet med detaljplanen är att revidera markanvändningen efter befintliga förhållanden då
kraftledningen sedan några år tillbaka är avvecklad. Mark för skola, bostäder och vård utökas,
allmän mark för gator och gång- och cykelvägar fastställs. Äldre markanvändning som A,
”Allmänt ändamål, ersätts och mark för del av Norrkämstaledens förlängning säkras. Planen
innebär således att kommunens fastighetsinnehav kan indelas på ett mer ändamålsenligt sätt.
Detaljplanen var föremål för samråd under juni, juli, augusti år 2014 och utställd för
granskning under september och oktober månad 2014.
Beslutsunderlag
Antagandehandlingar 7 oktober 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande

5

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0016/11
§ 166

Återtagande av planuppdrag gällande Norrvåga 4:43 vid Sorttjärn i
Järvsö
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Detaljplaneuppdraget för del av Norrvåga 4:43 vid Sorttjärn återtas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 2 mars 2006 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, på
sökandens bekostnad, upprätta detaljplan för fritidshus vid Sorttjärn i Järvsö.
Konsultens förslag till detaljplan var föremål för samråd under april månad år 2007,
reviderades i juli och ställdes ut för granskning under september månad år 2007. Före år 2011
gällde de tidigare strandskyddsreglerna, då kommunerna inte hade beslutanderätt om
upphävande av strandskydd i detaljplan. Kommunen ansökte i samband med granskning
därför om att länsstyrelsen skulle upphäva strandskyddet inom delar av planområdet.
Länsstyrelsen hävde strandskyddet under förutsättning att planen vann laga kraft. Dock
överklagades länsstyrelsens beslut av Naturvårdsverket till regeringen (Miljödepartementet),
och regeringen beslöt att häva länsstyrelsens beslut om upphävt strandskydd, då inga särskilda
skäl till upphävandet ansågs föreligga.
Enligt övergångsbestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) ska tidigare bestämmelser gälla
för ärenden inledda före nya PBL trädde i kraft i maj år 2011. Förvaltningen ser därför inte
någon möjlighet att driva ärendet vidare under rådande förhållanden. Det vore lämpligare att,
om intresset kvarstår, pröva nya fritidshus via en ny detaljplan i framtiden, vilket förutsätter
en ny ansökan från markägaren och att kommunstyrelsen beviljar ett nytt planuppdrag.
Området vid Sorttjärn är utpekat i förslag till Fördjupad översiktsplan för Järvsö som lämpligt
för en prövning av ny fritidshusbebyggelse. Det kan även komma att utpekas i kommande
förslag till LIS- plan (landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge som är ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen). Det ger i sådana fall nya förutsättningar för att pröva strandskydd
och ny bebyggelse vid Sorttjärn, förutsättningar som saknas i dagsläget.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 oktober 2014
Forts s 7

Justerare

Utdragsbestyrkande

6

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0016/11
§ 166 forts

Återtagande av planuppdrag gällande Norrvåga 4:43 vid Sorttjärn i
Järvsö
Yrkanden
Maj-Britt Tönners (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0342/14
§ 167

Ansökan om planläggning av Åkern 6:1 med flera i Ljusdal
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att i detaljplan pröva en utökning av
industriområdet i Åkern samt undersöka möjligheten att utvidga detaljplanen ytterligare
mot sydost.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsförvaltningen har mottagit muntliga förfrågningar från fastighetsägare i
området om att få utöka befintlig industrimark i sydostlig riktning på Ljusdals kommuns
skogsfastighet Åkern 6:1 och på skogs- och industrifastigheten Åkern 32:1.
Tre fastigheter är aktuella för en eventuell utökning; Åkern 6:7 som ägs av Ljusdals kommun
och som brukas av arbetsmarknadsenheten, Åkern 6:6 som ägs av Last & Kran Arne Björk
AB och som har ett arrendeavtal för bruk av mark på Åkern 6:1 samt Åkern 6:7 som ägs av
Ljusdals svetsteknik AB.
Industriområdet i Åkern är reglerat och avgränsat via detaljplan från 1988. I och med att
arrende finns för bruk av mark utanför det av detaljplanen avgränsade området och viljan
finns att utöka industrimark hos de övriga fastighetsägarna, anser förvaltningen att en
utökning av industriområdet bör prövas i ett sammanhang i en ny detaljplan.
Detaljplanen upprättas av samhällsutvecklingsförvaltningen och planavgift uttas av
fastighetsägarna lämpligen i samband med försäljning av mark beräknat efter nedlagd
arbetstid.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 oktober 2014
Yrkanden
Björn Mårtensson (S): tillägg: samt undersöka möjligheterna att utvidga detaljplanen
ytterligare mot sydost.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Björn Mårtenssons tilläggsyrkande under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm , Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0009/14
§ 168

Antagande av detaljplan för Svedja 6:45, 7:16 samt upphävande av del
av detaljplan för Korskrogen
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplanen för Svedja 6:45, 7:16 samt upphävande av del av detaljplan för Korskrogen
antas.

Sammanfattning
Planens syfte är att upphäva detaljplanerad mark för bostäder, parker och gator för att bereda
plats för eventuell ny verksamhet på fastigheten Veckebo 22:1, vilken i så fall prövas i
bygglov alternativt ny detaljplan. Vidare är syftet att planlägga för bostäder, handel och
centrumverksamhet i södra delen av Korskrogens tätort, främst för att modernisera och
anpassa gällande planbestämmelser efter rådande förhållanden. Sedan samrådet har
planförslaget reviderats på följande punkter:
•
•
•

Planområdet utökas med fastigheterna Svedja 7:11, 7:23, 12:1, 9:2.
Markanvändningen inom Svedja 6:45 justeras till bostäder och handel.
Fastigheterna Korsholm 1:1, 1:6, 1:10, 1:15, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22 och 1:23 undantas från
upphävande.

Beslutsunderlag
Antagandehandlingar 1 oktober 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0518/12
§ 169

Information om den fördjupade översiktplanen 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.
Förutsättning som generella riktlinjer:
Planförslaget kommer att pekas ut i kartor. Hänsyn kommer att tas till tidigare ställningstagande som Översiktsplanen för Ljusdals kommun 2010 samtidigt som en viss revidering av
dessa kommer att ske. En del gamla detaljplaner i Köpingen kommer att ses över och i vissa
fall hävas.
Riktlinjer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Befolkning och boende
Näringsliv, service och handel
Riksintresse
Natur
Kulturarv och Kulturmiljö
Bebyggelse
Trafik och kommunikation
Teknisk försörjning
Risker och miljöstörningar

Förslaget i huvuddrag:
•
•
•
•
•
•

Förtäta (peka ut nya lokaliseringar för bebyggelse inom tätorten)
Riksväg 83 till Kyrksjönäsvägen
Norra Järnvägsgatan och Postplan – förslag på utveckling
Förbindelse till Östernäs
Bostäder, Centrumverksamhet, Handel och kontor på Östernäs
Attraktiva boenden (ofta nära vatten) Måga, Nore, Lillhaga och Borr

Beslutsexpediering
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0345/14
§ 170

Anhållan från Net4Mobility om mark för basstation 4G på Gruvbyn 7:1 på
Örnberget i Los
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Kommunen ställer sig positiv till att upplåta plats för 4G basstation på fastigheten
Gruvbyn 7:1 på Örnberget i Los.

Sammanfattning
Net4Mobility som är Tele2:s och Telenors gemensamma 4G-bolag önskar sätta upp en
basstation för 4G på Örnberget i Los, fastigheten Gruvbyn 7:1. Basstationen består av en 72
meter hög mast och en teknikbod.
Förvaltningen ser inget hinder i detta under förutsättning att det inte påverkar elljusspårets
användning.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 oktober 2014

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0314/14
§ 171

Yttrande över remiss gällande ansökan om vindkraftpark Skaftåsen i
Härjedalens kommun
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun motsätter sig en etablering av vindkraftverk som blir synliga från
världsarvet Gammelgården i Fågelsjö.

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland har till Ljusdals kommun
översänt en remiss avseende ansökan om uppförande och drift av 63 vindkraftverk vid
Skaftåsen, cirka 4 mil sydost om Sveg i Härjedalens kommun. Sökande är Skaftåsen
Vindkraft AB.
Hälsingegården Gammelgården i Fågelsjö utnämndes 2012 till världsarv tillsammans med sex
ytterligare gårdar i Hälsingland. Nu har det, i nomineringen av dessa visat sig, att varje
enskild gård inte utgör ett eget världsarv, utan det är alla världsarvsgårdarna tillsammans som
utgör ett världsarv. Det har även tillkommit information om att uppförandet av vindkraftverk
synliga från dessa världsarv, kan hota världsarvet i sin helhet.
Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning är att framförallt de 10 vindkraftverk som är
tänkta att placeras på Sjöarberget kan komma att påverka Ljusdals kommun, då främst ifråga
om en förändrad landskapsbild.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 6 oktober 2014
Förslag till yttrande 6 oktober 2014
Yrakanden
Harald Noréus (FP), Björn Mårtensson (S), Hans Olov Wernersson (SRD): bifall till
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0254/11
§ 172

Information om överklagat ärende gällande vindkraftspark Riberget
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, § 192 att tillstyrka ansökan om
tillstånd för vindkraftsparken Riberget i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. Den 22 maj
2014 beslutade Länsstyrelsen Dalarnas län om att lämna tillstånd för gruppstation för
vindkraft (Riberget).
Beslutet har överklagats av Naturskyddsföreningen i Ljusdal, Naturskyddsföreningen
Gävleborg och Gävleborgs Botaniska Sällskap.
Kommunen har blivit anmodad att inkomma med skriftligt yttrande. Mattias Svensson,
handläggare i plan och bygglov redogör för att tjänstemännen inte har för avsikt att lämna
något yttrande eftersom de anser att kommunens beslut bör stå fast. Det finns dock möjlighet
att yttra sig före den 5 november 2014.
Beslutsunderlag
Remiss från Mark- och miljödomstolen i Nacka 12 september 2014
Överklaganden från Naturskyddsföreningen i Ljusdal, Naturskyddsföreningen Gävleborg
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2013, § 192

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0631/11
§ 173

Ekonomisk slutredovisning av ombyggnad och renovering av Kläppa
fritidsgård
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Den ekonomiska slutredovisningen gällande om- och tillbyggnad av Kläppa fritidsgård
godkänns.

2.

Överskottet på 529 915 kronor återförs till kommunens rörelsekapital.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2012, § 212 att anslå 200 000 kronor till projektering
samt att pengarna skulle tas ur kommunstyrelsens investeringsutrymme.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari, § 9 att anvisa 5,3 miljoner kronor i
investeringsmedel för ombyggnad och renovering. Totalt har 5,5 miljoner kronor anvisats.
Enligt den bilagda ekonomiska slutredovisningen har ombyggnaden och renoveringen kostat
4 970 085 kronor.
Kostnaden för hela projektet är därmed inom beslutad kostnadsram med ett överskott på
529 915 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och ekonomisk slutredovisning 29 september
2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0340/14
§ 174

Gatubelysning i Föne
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
1.

Den östra delen av Föne får ny vägbelysning enligt förvaltningens förslag.

2.

Representanter för byn informeras innan arbetet påbörjas.

Sammanfattning
I Föne renoverades hälften av belysningsanläggningen 2008 när Trafikverket renoverade
vägen. Trafikverket bytte ut stolparna å kommunen vägnar, men var inte intresserat av att
överta dem. Kvar blev halva sträckan, från mitten av byn och västerut. Där sitter belysningen
på trästolpar och anläggningen är sambyggd med Tele.
Längs sträckan finns flera åretomhushåll, men de ligger spridda och få bor närmast vägen.
Förvaltningens förslag är att trästolparna plockas ner och ersätts av stålstolpar som får stå mer
utspritt med belysning främst vid korsningar.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 6 oktober 2014
Yrkanden
Jonny Mill (SRD), Maj-Britt Tönners (C), Harald Noréus (FP), Hans Olov Wernersson
(SRD): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0249/13
§ 175

Gatubelysning i Lomsjöhed
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Förvaltningen får i uppdrag att fråga Trafikverket hur de ställer sig till att bekosta
belysning vid påstigningsplats för skolskjuts i Lomsjöhed.

2.

Samtidigt ska förvaltningen ta reda på vad det skulle kosta att sätta upp en
belysningspunkt vid platsen samt på hur många platser i kommunen det finns
påstigningsplatser för skolskjuts utan belysning.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 14 maj 2013, § 116 att belysningsanläggningen i
Lomsjöhed skulle rivas. Trafikverket skulle vid beslutstillfället utföra vägarbeten genom
Lomsjöhed och ville veta om belysningsstolparna skulle vara kvar.
Ljusdals kommuns belysningspolicy säger att ”För att belysning ska uppföras krävs att minst
tre bebodda hushåll finns inom ett område av samlad bebyggelse (där tomterna gränsar mot
varandra eller åtskiljs enbart av väg)”. Detta gäller såväl kompletterande belysning som
befintliga anläggningar. På den aktuella platsen fanns vid beslutstillfället fem hushåll där
ägarna var skrivna på adressen, men de gränsade inte till varandra och flera av hushållen låg
en bit ifrån vägen.
En representant för byinvånarna har skrivit till kommunen och meddelat att det nu finns tre
närliggande hushåll med fast boende där tomterna gränsar mot varandra. I en fastighet, skriver
han, har inflyttning av två skolbarn skett under det senaste året. Han skriver också att
stolparna står kvar.
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg har i skrivelse meddelat att abonnemanget för
vägbelysningen är uppsagt, all belysning nedmonterad inklusive stolpar som enbart bar
armaturer. De stolpar som står kvar är de som har samnyttjats av Televerket. Att få tillbaka
belysningen i byn skulle innebära, skriver hon, att börja helt från början med både
abonnemang, stolpar, armaturer och kabel.
Beslutsunderlag
Gata- och parkchefens skrivelse 18 september 2014
Skrivelse från representant för byinvånarna i Lomsjöhed 2 september 2014
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 116
Forts s 17
Justerare

Utdragsbestyrkande

16

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0249/13
§ 175 forts

Gatubelysning i Lomsjöhed
Yrkanden
Björn Mårtensson (S):
1.

Förvaltningen får i uppdrag att fråga Trafikverket hur de ställer sig till att bekosta
belysning vid påstigningsplats för skolskjuts i Lomsjöhed.

2.

Samtidigt ska förvaltningen ta reda på vad det skulle kosta att sätta upp en
belysningspunkt vid platsen samt på hur många platser i kommunen det finns
påstigningsplatser för skolskjuts utan belysning.

Maj-Britt Tönners (C), Hans Olov Wernersson (SRD): bifall till Björn Mårtenssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Björn Mårtenssons yrkanden under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

§ 176

Information om trafiksituationen under tiden Bofinkens förskola byggs
om.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om den tillfälliga lösning som är
planerad under tiden för Bofinkens förskolas ombyggnad. 60 förskolebarn i ålders 3-5 år
kommer att inrymmas i baracker på Gärdeåsskolans område medan 40 förskolebarn i åldern
1-2 år kommer att inrymmas i före detta demensboendet Slottebo.
Detta kommer naturligtvis innebära ökad trafik i området som redan är hårt belastat. Föräldrar
till förskolebarn måste ju följa med sina barn in på förskolan, vilket gör att bilen måste kunna
parkeras en stund.
Om man är beredd att gå en liten bit finns dock parkeringsplatser i området. Emma Nordebo
Snygg menar att det nog kommer att bli lite kaotiskt, framför allt i början, men det är svårt att
göra förbättrande åtgärder, särskilt som detta bara är en tillfällig lösning.
En översyn behövs över området, men den får vänta tills Bofinkens förskola är färdig.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0050/13
§ 177

Anhållan från Föreningen Hembygdstjänsts om stöd för ett
kulturarvsprojekt
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Samhällsutvecklingsutskottet ställer sig positivt till en förlängning av Föreningen
Hembygdstjänsts kulturarvsprojekt, men eftersom detta är ett arbetsmarknadsprojekt
överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2014, § 105 att bevilja föreningen Hembygdstjänst
160 000 kronor i projektanslag som delfinansiering av ett kulturarvsprojekt med syftet att
under ett och ett halvt år arbeta med digitalisering och databasregistrering av äldre
fotosamlingar som finns på hembygdsgårdar och på Ljusdalsbygdens Museum. Projektets
lönebidragsanställda personal (sex personer) finansieras huvudsakligen via Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Arbetsförmedlingen (Af) och föreningen beviljades i maj av RAÄ och
AF en förlängning av projektet på fem månader till och med den 31 december 2014. För att nå
full kostnadstäckning i projektet avseende denna förlängning av projektet ansöker föreningen
om ytterligare ekonomiskt bidrag från Ljusdals kommun på 53 000 kronor.
Föreningen har redan tidigare ansökt om detta tilläggsanslag. Samhällsutvecklingsutskottet
beslutade den 10 juni 2014, § 113 att avslå ansökan, men nu vill föreningen Hembygdstjänst
få en ny prövning av ärendet utifrån argument som redovisas i ny ansökan.
Musik- och kulturchef Lasse Norin informerar om att av de ”nya” 100 000 kronor som
förvaltningen fått av kommunstyrelsen till evenemangs- och arrangemangsstöd finns just nu
47 500 kronor kvar. Den sökta åtgärden gäller dock en arbetsmarknadsåtgärd.
Samhällsutvecklingsförvaltningen förslår den 3 oktober 2014:
1.

Äskandet från föreningen Hembygdstjänst om tilläggsanslag på 53 000 kronor för
förlängning av kulturarvsprojekt, avseende finansiering inom
samhällsutvecklingsförvaltningens egna budgetramar, avslås.

2.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om bifall/avslag i ärendet, med
eventuell finansiering via kommunstyrelsens konto till förfogande.

Forts s 20

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0050/13
§ 177 forts

Anhållan från Föreningen Hembygdstjänsts om stöd för ett
kulturarvsprojekt
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 oktober 2014
Tilläggsanslagsäskande 26 september 2014
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 juni 2014, § 113
Yrkanden
Maj-Britt Tönners (C): Samhällsutvecklingsutskottet ställer sig positivt till en förlängning av
Kulturarvsprojektet, men eftersom detta är ett arbetsmarknadsprojekt överlämnas ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Björn Mårtensson (S): bifall till Maj-Britt Tönners yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Maj-Britt Tönners yrkande under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

KS 0325/14
§ 178

Förslag till yttrande över remiss gällande den statliga utredningen om
vattenverksamheter, SOU 2014:35
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslaget till remissyttrande, avseende Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I
vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler” SOU 2014:35, antas.

Sammanfattning
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) uppmanar i skrivelse sina medlemmar att
lämna remissyttrande till Miljödepartementet angående Vattenverksamhetsutredningens
slutbetänkande ”I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler” SOU 2014:35.
Yttrandet skall ha inkommit senast den 31 oktober 2014.
Den huvudsakliga frågan gäller borttagande av bygdemedel inom vattenverksamhetsområdet.
Bedömning
Det är av betydelse att så många intressenter som möjligt lämnar remissyttrande. Kommunen
bör därför hörsamma Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners uppmaning.
Eftersom kommunen har intressen i bygdemedelsfrågor gällande vindkraftsverksamhet och
det finns vissa paralleller föreslås att denna fråga lyfts in i svaret trots att den inte berörs i
utredningen.
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner har lämnat erbjudande med förslag på
formuleringar till yttrande. Betydande delar har hämtats ur erbjudandet.
Beslutsunderlag
Missiv till remissyttrande 3 oktober 2014
Förslag till remissvar 3 oktober 2014
Skrivelse samt förslag från Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2014-10-14
Diarienummer

§ 179

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För samhällsutvecklingsutskottets kännedom finns följande ärenden:
1.

Beslut om avslag till statlig medfinansiering till gång- och cykelväg inom nytt handelsoch industriområde samt mellan olika tätortsdelar i Ljusdals kommun för år 2015.
KS 51/14

2.

Beslut om avslag till statlig medfinansiering till gång- och cykelförbindelse längs
Nordgatan i Ljusdal för år 2015. KS 51/14

3.

Beslut om avslag till statlig medfinansiering till gång- och cykelförbindelse mellan
Bjuråkersvägen mellan Klaragatan och tätortsgränsen i Ljusdals kommun för år 2015.
KS 51/14

4.

Beslut om bifall till statlig medfinansiering till trafiksäkring av vägmiljön vid
Stenhamreskolan i Ljusdal för år 2015. KS 51/14

5.

Beslut om bifall till statlig medfinansiering för hållplatser i Ljusdals kommun längs ny
sträckning av busslinje 53 för år 2015. KS 51/14

Justerare

Utdragsbestyrkande
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