
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunstyrelsens  
samhällsutvecklingsutskott 2014-11-11 
 
Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30 - 14:00 
 
Beslutande Jonny Mill (SRD), ordförande 
 Björn Mårtensson (S), vice ordförande 
 Hans Olov Wernersson (SRD)  
 Christer Sjöström (M) 
 Harald Noréus (FP) 
 
Övriga deltagande Stina Michelson (S), ej tjänstgörande ersättare 
 Stig Olson, chef samhällsutvecklingsförvaltningen 
 Anders Dahlstrand, Mellanskog, § 180 
 Christina Gräns, ekonom, § 182 
 Rolf Berg, utvecklare, § 183 
 Pelle Ferm, fritidschef, § 185-186 
 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Hans Olov Wernersson 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-11-14 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 180-188 
 Ulrica Swärd Bütikofer 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Jonny Mill 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Hans Olov Wernersson 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-11-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

2 

 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2014-11-11 
 
Datum för anslags upprättande 2014-11-14 
 
Datum för anslags nedtagande 2014-12-08 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Ulrica Swärd Bütikofer 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-11-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

3 

 
 
Innehållsförteckning  Sid nummer 
 
§ 180   Redovisning om skogen ................................................................................. 4 
§ 181   Medborgarförslag gällande Mariavägen i Tallåsen ..................................... 5-6 
§ 182   Anslag studieförbund 2015-2017 ................................................................... 7 
§ 183   Information om prioritering av GC-vägar i länstransportplanen ...................... 8 
§ 184   Återrapportering av genomförda åtgärder på Ridhuset .................................. 9 
§ 185   Återremitterat ärende gällande ansökan från Ramsjö Jaktskytteklubb om 

bidrag till ny älgskyttebana vid anläggningen X 102 i Ljusdals kommun ...... 10 
§ 186   Ansökan från Ramsjö pensionärsförening gällande bidrag till två 

akutventilatorer ............................................................................................ 11 
§ 187   Sammanträdesdagar 2015 för samhällsutvecklingsutskottet ....................... 12 
§ 188   Besök på Svartvallsberget ........................................................................... 13 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-11-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

4 

 Diarienummer 
     
 
§ 180 
 
Redovisning om skogen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Anders Dahlstrand från Mellanskog informerar: 
 
Kommunens totala skogsinnehav är 5 031 hektar varav 3 983 hektar är produktiv skogsmark. 
Kommunens virkesförråd är totalt 515 427 skogskubikmeter. 
 
Kommunen gör en del avsättningar utifrån sin skogspolicyn, bland annat till naturvärden orört 
(NO) och naturvärden skötsel (NS), 7,3 procent som motsvarar 292 hektar och 47 000 
skogskubikmeter. Avsättningar görs också av skog som är äldre än 120 år. Enligt kommunens 
skogspolicy ska avsättningen vara 8 procent, men 5 procent av den gamla skogen ingår i 
avsättningen till naturvärden så därför avsätts ytterligare tre procent. 
 
Boniteten, det vill säga markens naturliga virkesproducerande förmåga, är 4,7 
skogskubikmeter per hektar och tillväxten är totalt 18 500 skogskubikmeter per år. 
Naturvårdsavsättningarna avgår och kvar blir 16 700 skogskubikmeter per som är tillgängligt 
för avverkning, det motsvarar cirka 14 000 kubikmeter fast under bark. 
 
Under den senaste fyraårsperioden har 53 000 kubikmeter fast under bark avverkats varav 
24 000 var vindfällen. En del föryngringsavverkning, gallring, markberedning, plantering 
sådd och röjning har också genomförts på beståndet. 
 
För 2015 planeras en avverkning av cirka 9 000 kubikmeter fast under bark. Det är ett mindre 
uttag än det möjliga, men årets uttag har varit något för högt istället. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0465/13 
 
§ 181 
 
Medborgarförslag gällande Mariavägen i Tallåsen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Nio fastighetsägare och representanter för fastigheter angränsande till Mariavägen i Tallåsen 
och med utfarter till denna, har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställarna anser att det är kommunen som äger Mariavägen och därmed ska ansvara 
för renovering och plogning av vägen. 
 
Förslagsställarna vill ha svar om kommunen åtar sig detta ansvar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, § 206 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har redan tidigare inhämtat yttranden från samhällsutvecklings-
förvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sina yttranden att detaljplanen för området anger 
att Mariavägen är grönområde, inte gata. Det är endast en liten bit i den nordvästra delen som 
är planlagd som gata. Därför anser inte förvaltningen att Mariavägen ska skötas som gata. De 
fastigheter som gränsar mot Mariavägen bör kunna använda sina utfarter mot Bäckebovägen. 
Med anledning av de regler som gällde när planen gjordes för området har kommunen inget 
väghållaransvar i Tallåsen. Att ett antal vägar ändå sköts av kommunen beror på att det inte 
gått att få till en fungerande vägförening för dessa vägar, men kommunen har ingen ambition 
att utöka sitt väghållaransvar i Tallåsen. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Oscarsson föreslår att medborgarförslaget 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 det aktuella området. 
 
Forts s 6 
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 Diarienummer 
   KS 0465/13 
 
§ 181 forts 
 
Medborgarförslag gällande Mariavägen i 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. 
 
Kommunstyrelsen överlämnade ärendet till samhällsutvecklingsutskottet som beslutade att ge 
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att undersöka om alla fastigheterna har anslutning 
till Bäckebovägen samt göra en bilddokumentation av vägen med anslutningar. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har inkommit med kompletterande uppgifter gällande 
Mariavägen. Förvaltningen konstaterar att endast en del av Mariavägen behöver användas av 
de boende. I vägens södra och norra delar finns fastigheter som behöver använda Mariavägen 
som in- och utfart medan sträckan däremellan inte behövs alls. 
 
Att vägen behövs som in- och utfart, skriver förvaltningen, innebär inte per automatik att 
kommunen måste vara väghållare för vägen utan vägen kan lika gärna skötas som en 
gemensamhetsanläggning, vilket är vanligt förekommande i Ljusdals kommun. 
 
Förvaltningen anser att Mariavägen ska sköts av dem som nyttjar vägen som in- och utfart. 
Vägen är inte av sådan betydelse att kommunen bör göra undantag och åta sig 
väghållaransvaret för en ny väg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kompletterande uppgifter angående Mariavägen 10 november 2014 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll, 10 juni 2014, § 108 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 maj 2014, § 94 
Kommunstyrelsens protokoll 8 maj 2014, § 124 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 april 2014, § 74 
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 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 182 
 
Anslag studieförbund 2015-2017 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet har i budgetförslaget föreslagit att 400 000 kronor ska spara in på 
bidragen till studieförbunden.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2014, § 224: 
 
Driftbudget för 2015 med föreslagna besparingsåtgärder på 2,2 miljoner kronor godkänns 
förutom att studieförbundens anslag inte ska minska med 400 000 kronor. 
 
Detta innebär att förvaltningen måste spara 400 000 kronor på något annat. Om inga idéer 
finns kommer besparingen att läggas som ett ofördelat sparkrav.  
 
Kommunstyrelsen godkände däremot att en miljon kronor ska sparas på biblioteken under två 
år, det vill säga 500 000 kronor per år. Detta kommer att innebära besparingar på 
personalsidan. Förvaltningen jobbar med det och har haft MBL 19-förhandling med facken. 
Skolbiblioteksdelen i Ramsjö försvinner, folkbiblioteket kommer däremot att bli kvar. Man 
tittar nu på hur man mest fördelaktigt kan utnyttja lokalerna i Ramsjö för att kunna behålla 
folkbibliotek och fritidsgårdsverksamhet.    
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0180/09 
 
§ 183 
 
Information om prioritering av GC-vägar i länstransportplanen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Rolf Berg, utvecklare på samhällsutvecklingsförvaltningen, informerar om prioriteringar i 
länstransportplanen när det gäller gång- och cykelvägar. Dessa gäller endast det statliga 
vägnätet. 
 
De priorteringar som gäller fattade kommunstyrelsen beslut om den 10 februari 2012, § 55. 
De gång- och cykelvägar som då prioriterades var (i nedanstående ordning): 
 
• Nore-Måga 
• Kyrkbyn-Gruvbyn, Los (väg 310/296) 
• Svedja-Korskrogen 
• Viken-Ramsjö, riksväg 83 
• Nybo-Kramsta 
 
Arbete pågår för närvarande med att ta fram en regional cykelplan som man kommer att utgå 
ifrån när man gör årliga prioriteringar. Den nya regionen kommer att vilja ha ny prioritering 
under nästa år när man ska färdigställa cykelplanen. 
 
Från och med 2014 är potten större än tidigare. Det finns 7-8 miljoner kronor per år bara för 
gång- och cykelvägar. 
 
Ett projekt har precis färdigställts och det är Rödmyravägen där Trafikverket och Region 
Gävleborg tyckte det var intressant ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0069/14 
 
§ 184 
 
Återrapportering av genomförda åtgärder på Ridhuset 
 
Samhällsutvecklingsutskottet förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Informationen noteras i protokollet. 

 
 

Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslöt den 18 juni 2014, § 145 att ge fritidsenheten i uppdrag att åtgärda 
listan över investeringsbehov i Ridhuset med fokus på säkerhets- och energibesparande 
åtgärder så fort ekonomin tillåter. En återrapport i ärendet skulle presenteras under oktober-
november. Följande åtgärder har genomförts fram till dagens datum: 
 
1. Ridhussargen är utbytt mot ett nytt material som är mer vattenbeständigt. 
2. Gamla underlaget har grävts ur och nytt material har lagts in. 
3. Brandlarmet har installerats och är direktkopplat till Räddningstjänsten. 
4. Nya värmefläktar till ytterdörrarna är beställda men inte installerade. 
 
Återstående åtgärder på listan kommer att genomföras så fort ekonomin tillåter. Förvaltningen 
har genomfört en träff med representanter för Ridklubben och haft en dialog om det fortsatta 
arbetet. Vid träffen informerades klubben om att kommunstyrelsen beslutat att ett nytt 
tydligare avtal ska upprättas. Ett förslag har arbetats fram och skickats till styrelsen i 
Ridklubben för synpunkter. Förvaltningen har även varit i kontakt med närliggande 
kommuner som har liknande avtal med sina klubbar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 oktober 2014 
Kommunstyrelsens protokoll 18 juni 2014, § 145 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 april 2014 
Önskemål från Ljusdals Ridklubb om åtgärder på Ridhuset 21 mars 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 november 2014, § 213 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-11-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

10 

 Diarienummer 
   KS 0229/14 
 
§ 185 
 
Återremitterat ärende gällande ansökan från Ramsjö Jaktskytteklubb om 
bidrag till ny älgskyttebana vid anläggningen X 102 i Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Begäran från Ramsjö Jaktskytteklubb om bidrag avslås med hänvisning till gällande 

regler. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2014, § 198 att återemittera ärendet gällande 
Ramsjö Jaktskytteklubbs ansökan om bidrag till samhällsutvecklingsutskottet för översyn om 
det finns utrymme att utöka bidragsgruppen.  
 
Förvaltningen har sett över möjligheterna för detta och det finns inte utrymme i befintlig 
budget att utöka bidragsgruppen. Ska gruppen utökas krävs utökning av nuvarande budget.  
 
Enligt de allmänna bestämmelserna i bidragsnormerna krävs för att erhålla bidrag att 
föreningen ska vara ansluten till Svenska Sportskytteförbundet som i sin tur är medlem i 
Riksidrottsförbundet. Ramsjö Jaktskytteklubb är inte medlem i Svenska Sportskytteförbundet 
och kan därför inte få bidrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 oktober 2014 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 september 2014 
Kommunstyrelsen protokoll 4 september 2014 
Ansökan om bidrag 2 juni 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Med hänvisning till gällande regler föreslås att ansökan avslås. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0298/14 
 
§ 186 
 
Ansökan från Ramsjö pensionärsförening gällande bidrag till två 
akutventilatorer 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
En ansökan har inkommit till kommunen från Ramsjö pensionärsförening om bidrag till inköp 
av två akutventilatorer.  
 
Föreningen skriver att de tack vare givmilda Ramsjöbor kunnat köpa in två defibrillatorer som 
placerats på äldreboendet Nyhem och vid affären. De skulle nu vilja komplettera hjärtstartarna 
med två akutventilatorer och söker bidrag för det. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har inga pengar till detta och föreslår att ansökan avslås. 
 
Beslutsunderlag  
 
Ansökan från Ramsjö pensionärsförening om bidrag till inköp av akutventilator 29 augusti 
2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0376/14 
 
§ 187 
 
Sammanträdesdagar 2015 för samhällsutvecklingsutskottet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Sammanträdesdagarna för 2015 gällande samhällsutvecklingsutskottet godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Förslag på sammanträdesdagar för 2015 presenteras: 

 
 

2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 
Samhälls-
utvecklings- 
utskottet 

 
20 

 
17 

 
17 

 
21 

 
12 

 
9 

 
18 

 
15 

 
13 

 
10 

 
8 

 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 188 
 
Besök på Svartvallsberget 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet besöker en fritidshusägare som störs av bullret från 
vindkraftsparken på Svartvallsberget. Fritidshusägaren har klagat även tidigare och skriver att 
det är bolaget som ska göra mätningar när verken tagits i drift. Detta har enligt skribenten inte 
skett och han menar därför att kommunen borde göra dessa mätningar i stället. 
 
Det är dock Länsstyrelsen Gävleborg som har ansvaret för tillsynen på parken då 
länsstyrelsen från och med den 1 juli 2014 återtagit tillsynen med stöd av 26 kap 4 § 
Miljöbalken. 
 
Ärendet är således överlämnat till länsstyrelsen Gävleborg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från miljöenheten samt beslut från länsstyrelsen 17 juni 2014 
Skrivelse gällande bullret på Svartvallsberget 20 oktober 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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