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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 189 
 
Information om Kyrksjönäsvägen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Rolf Berg, utvecklare på samhällsutvecklingsutskottet, informerar om badplatsen vid 
Kyrksjöbadet. 
 
I avvaktan på att dräneringsledningen byggs nästa år finns en tillfällig lösning där vatten leds 
ut väster om badet och där det blir en viss missfärgning. Vattnet innehåller en del dioxin, men 
är inte hälsovådligt. Det handlar om cirka tre kubikmeter (en skopa) som kommer att grävas 
bort när den nya ledningen är klar. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0345/13 
 
§ 190 
 
Länstransportplanen - verksamhetsplan 2015 (med utblick mot 2018) för 
kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Region Gävleborg har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan som är en konkretisering av 
gällande Länstransportplan (2014-2025) för det kommande verksamhetsåret 2015, med 
utblick mot 2018. Hög prioritet ligger på åtgärder som stärker kollektivtrafiken för 
arbetspendling och arbetsgivares kompetensförsörjning. 
 
Bland annat föreslås följande åtgärder: 
 
• Fortsatt samordnad planering för dubbelspår Gävle-Sundsvall 
• Planeringsprocess Gävle Västra pendeltågstation 
• Väg 83, ombyggnad korsning samt fördjupad planeringsprocess 
• Hofors stationsutveckling 
• Åtgärder för utvecklad busstrafik Edsbyn-Bollnäs-Söderhamn 
• Nya och förbättrade hållplatser i de prioriterade stråken 
• Internet på X-tåget 
• Ökade statsbidrag till kommunala åtgärder för kollektivtrafik  
 
Rolf Berg, utvecklare på samhällsutvecklingsförvaltningen, informerar om att det som 
närmare berör Ljusdals kommun är korsningen mellan väg 83 och Rödmyravägen som ska 
göras säkrare med avkörningsfält och liknande. I Ljusdal pågår också en åtgärdsvalsstudie 
med utblick mot förbifart Ljusdal. 
 
Även timmerterminal i Ljusdal finns med i planen där det står om eventuell samfinansiering/ 
medfinansiering mellan privat näringsliv, Ljusdals kommun, Trafikverkets nationella plan 
samt länsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till verksamhetsplan 2015 (med utblick mot 2018) 
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 Diarienummer 
   KS 0439/14 
 
§ 191 
 
Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslaget till taxor gällande Rengöring och Brandskyddskontroll i Ljusdals kommun 

perioden den 1 juli 2015 till 30 juni 2020 antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2014, § 235 att förlänga avtalet gällande 
Rengöring och Brandskyddskontroll med JO-sotning. 
 
Eftersom taxorna ej ingick i detta beslut handläggs dessa separat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxevillkor för rengöring (sotning) 27 november 2014 
Taxa för brandskyddskontroll 27 november 2014 
Kommunstyrelsen protokoll 9 oktober 2014, § 235 
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 Diarienummer 
   KS 0432/14 
 
§ 192 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan gällande 161 500 kronor beviljas för anpassning av kök. 
 
 
Sammanfattning  
 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. Ansökan gäller 
ombyggnad av kök och har kostnadsberäknats till 161 500 kronor. 
 
Kommunens tillgänglighetsansvarige Roland Nilsson föreslår att ansökan beviljas. 
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0433/14 
 
§ 193 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 203 000 kronor för iordningsställande av 

bad/duschrum och tvättstuga. 
 
 
Sammanfattning  
 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. Bidrag söks för 
iordningsställande av bad/duschrum och tvättstuga. Åtgärderna är kostnadsberäknade till 
203 000 kronor. 
 
Kommunens tillgänglighetsansvarige Roland Nilsson föreslår att bidrag beviljas med 203 000 
kronor. 
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokoll+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0303/13 
 
§ 194 
 
Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för hotell på Öje 8:42 
och del av Öje 11:21 i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Planuppdraget för Öje 8:42 återtas.  
 
 
Sammanfattning  
 
Den tidigare fastighetsägaren till Öje 8:42 (”Hemvärnsgården”) ansökte i maj 2013 om att 
kommunen skulle upprätta ny detaljplan för att möjliggöra ett hotellbygge om fem våningar 
plus en källarvåning för parkering på platsen. Fastighetsägaren sökte även om option för att 
kunna tillgodogöra sig del av kommunens angränsande fastighetet, Öje 11:21. 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott beviljade planuppdrag samt option för del av 
den tänkta marken den 10 december 2013 § 257.    
 
Fastigheten har sedan dess bytt fastighetsägare och den nya ägaren har inga ambitioner som 
föranleder att en ny detaljplan upprätts för de tidigare tänkta åtgärderna.    
 
Fastigheten omfattas av en äldre detaljplan som anger allmänt ändamål samt allmän plats för 
park och plantering, varför detaljplanen på sikt dock bör ersättas. Men en sådan ändring bör 
istället initieras av den nya ägaren till fastigheten. Planuppdraget i sin nuvarande inriktning 
bör därför återtas.         
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 november 2014 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 december 2013, § 257 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0278/12 
 
§ 195 
 
Försäljning av del av Valla 7:26 vid Fönebasen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunen säljer ett område om cirka 1,5 hektar av Ljusdal Valla 7:26 till en 

köpeskilling av 36 000 kronor med villkoret att vägservitut upplåts för Ljusdal Valla 7:26 
över Ljusdal Ygsbo 4:27, infart till före detta flygbasen.  

 
2. Köparen erlägger kostnaden för fastighetsbildning.  

 
 
Sammanfattning  
 
Kommunen förvärvade för ett antal år sedan Föne flygbas som bestod av flera 
registerfastigheter. 
 
Fastighetsbildning har genomförts som innebär att alla de förvärvade fastigheterna har  
fastighetsreglerats till kommunens fastighet Valla 7:26.  
 
Ett område om cirka 1,5 hektar av den nybildade fastigheten är beläget norr om Movägen i 
anslutning till ett stort skifte av Ljusdals Ygsbo 4:27. Ägaren till Ljusdals Ygsbo 4:27 är av 
praktiska skäl intresserad av att införliva den delen av Ljusdal Valla 7:26 i sitt innehav. Då 
kommer Movägen att utgöra skiftesavgränsning och kommunen kommer att ha hela sitt 
innehav på samma sida vägen. 
 
Områdets produktiva areal utgör cirka 0.8 hektar. Resterande består av myrmark och 
vägområde. Vår före detta skogsförvaltare på Mellanskog har uppskattat virkesförrådet till 
150 m3sk/ha och 300 kronor per m3sk vilket ger ett skogsvärde av 36 000 kronor.            
 
Vägen in till före detta flygbasen går över ägarens fastighet Ljusdal Ygsbo 4:27 och för att 
säkra väganslutningen för framtiden behöver kommunen ett servitut på denna. Det är lämpligt 
att upprätta detta som officialservitut i samma förrättning där ovanstående skogsmark 
överförs till Ljusdal Ygsbo 4:27.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 27 november 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0042/05 
 
§ 196 
 
Markavyttring vid Lassekrog 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Anhållan om förvärv av 1,5 hektar av fastigheterna Lassekrog 1:1 och 1:4 avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ägaren till Lassekrog 1:3 inkom den 25 maj 2004 med ansökan om att få förvärva ett område 
om cirka 50 hektar av fastigheten Lassekrog 1:4 och 1:1. Området består huvudsakligen av 
skogsmark och liten täkt. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen vid två tillfällen och blivit återemitterat vid båda 
tillfällena. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver att det skäl som anförs från sökanden för inköp av 
mark från fastigheterna Lassekrog 1:1 och 1:4 kan inte anses vara anledning för kommunen 
att frånhända sig mark. Avtal kan tecknas vad gäller hänsyn till sommarstugan vid 
skogsskötseln. Åtkomst till alternativ utfart skulle inte lösas av det förslag till köp som 
tidigare behandlats. Det finns en ordinarie infart till stugan och om bärigheten inte är 
tillräcklig kan stugägaren göra förstärkningsåtgärder på den.  Risken för stormfällning av träd 
är inte större här än på andra ställen.   
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 1 december 2014 att anhållan om förvärv av 
1,5 hektar av fastigheterna Lassekrog 1:1 och 1:4 avslås. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 1 december 2014 
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2006, § 10 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2005, § 73 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0262/11 
 
§ 197 
 
Remiss från Länsstyrelsen Gävleborg gällande vattenverksamhet i 
Kyrksjön - Fjärrvärmeledning till fotbollshall på Älvvallen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutet 
 
1. Ljusdals kommun har ingen erinran mot att fjärrvärmeledning dras. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals Energi AB har till Länsstyrelsen inkommit med en anmälan om vattenverksamhet 
gällande att bolaget på fastigheterna Östernäs 11:4, Höga 7:1 och Höga 4:8 vill lägga ner en 
fjärrvärmeledning till konstgräsplanen på Älvvallen.  
  
Länsstyrelsen ger kommunen möjlighet att lämna synpunkter på anmälan. Av särskilt intresse 
för länsstyrelsen är att få information om kommunen anser att de åtgärder i vatten som 
beskrivs i anmälan skulle orsaka skada eller besvär för oss.  
  
Med vattenverksamhet avses till exempel grävning, utfyllnad, muddring anläggande av pir i 
ett vattenområde (sjö, vattendrag, kust med mera). 
 
Beslutsunderlag 
 
Remiss från Länsstyrelsen Gävleborg 13 november 2014 
Anmälan från Ljusdal  
 
Jäv 
 
Hans Olov Wernersson anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen Gävleborg  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

13 

 Diarienummer 
   KS 0431/14 
 
§ 198 
 
Begäran om uppdrag för revidering av reglemente för kommunalt 
vägbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att revidera reglemente för kommunalt 

vägbidrag. 
 
 
Sammanfattning  
 
Nuvarande reglemente som gäller både vägbyggnadsbidrag och vägunderhållningsbidrag är 
från 2001 och en översyn vore på sin plats. Samhällsutvecklingsförvaltningen vill ha ett 
uppdrag att se över reglementet. 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till att samhällsutvecklingsförvaltningen får uppdraget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet  
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0418/14 
 
§ 199 
 
Lokal trafikföreskrift gällande övre Postplansparkeringen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ny lokal trafikföreskrift om parkering på övre Postplan godkänns. 
 
2. Ny lokal trafikföreskrift om parkering för rörelsehindrade på övre Postplan godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Nya lokala trafikföreskrifter om parkering efterfrågas på Postplans övre parkeringsyta intill 
Direkten. Anledningen är att ärenden som tar mer än två timmar är svåra att utföra när ingen 
ledig central parkering finns. Fyra timmars parkering har prövats på Tingshusparkeringen, 
men resulterade i att arbetspendlare tog alla platser och gick ut vid lunch och vred om 
parkeringsskivan. De som skulle handla, gå till frisören eller dylikt hade därmed svårt att 
finna parkering. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunen prövar tretimmarsparkering på övre 
Postplan. Bollnäs kommun använder denna tid på delar av sina platser och anser att det 
fungerar bra. Naturligtvis är det svårt att få efterlevnaden att fungera fullt ut när 
parkeringsövervakningen är så sporadisk som den är idag, men laglydiga medborgare måste 
ändå få chansen att ställa bilen där den kan stå lagom länge för det ärende som ska utföras. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 november 2014 
Lokal trafikföreskrift 2161 2014.03 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0419/14 
 
§ 200 
 
Upphävande av lokal trafikföreskrift på Hotellgatan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Trafikföreskriften 2161.2010.39 upphävs. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sedan parkeringsplatserna utanför Bofinken på Hotellgatan byggdes bort med hjälp av 
utflyttad kantsten finns inte längre möjligheten att parkera längs gatan. Den lokala 
trafikföreskrift som ger rätt att parkera måste därför upphävas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 november 2014 
Lokal trafikföreskrift 2161 2010:39 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0416/14 
 
§ 201 
 
Gatubelysning i Bäckan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Två belysningsmaster sätts upp längs väg 83 i Bäckan. 
 
2. Övrig belysning i Bäckan tas bort.  
 
3. Samhällsutvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att samråda med de boende och erbjuda 

ett begränsat antal belysningsstolpar som boende kan koppla in till privata fastigheter. 
 
 
Sammanfattning  
 
I Bäckan finns få åretomhushåll och de som finns ligger inte samlade. Enligt Ljusdals 
kommuns belysningspolicy ska kommunen endast äga belysning längs statlig väg där tre året-
om bebodda hushåll gränsar till varandra. Förvaltningens förslag är därför att belysningen tas 
bort i byn. Korsningen mellan Ramsjövägen och Sundsvägen är relativt stor och längs väg 83 
finns två busshållplatser. Förvaltningen föreslår därför att korsningen och busshållplatserna 
belyses med två lite starkare belysningspunkter. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit en första kontakt med boende i Bäckan och 
kommer fortsätta dialogen tills arbetena är avslutade. Förvaltningen har möjlighet att erbjuda 
ett par stolpar som ersättning för de borttagna under förutsättning av de boende själva ordnar 
elanslutning till egna fastigheter och stolparna hamnar på platser där flertalet boende gynnas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartbilagor 24 november 2014 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (SRD): avslag till förslaget. 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att utskottet bifaller Björn 
Mårtenssons yrkande. 
 
 
Forts s 17
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 Diarienummer 
   KS 0416/14 
 
§ 201 
 
Gatubelysning i Bäckan 
 
 
Reservation 
 
Jonny Mill (SRD) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0417/14 
 
§ 202 
 
Gatubelysning i Finneby 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Belysningen i Finneby tas bort 
 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att samråda med de boende och erbjuda 

ett begränsat antal belysningsstolpar som boende kan koppla in till privata fastigheter. 
 
Sammanfattning  
 
I Finneby finns få åretomhushåll och de som finns ligger inte samlade. Ytterligare ett hushåll 
har tömts, men uppgifterna har ännu inte nått folkbokföringskartan. Enligt Ljusdals kommuns 
belysningspolicy ska kommunen endast äga belysning längs statlig väg där tre åretombebodda 
hushåll gränsar till varandra. Förvaltningens förslag är därför att belysningen tas bort i byn. 
Delar av anläggningen ligger dessutom på enskild väg. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit en första kontakt med boende i Finneby och 
kommer fortsätta dialogen tills arbetena är avslutade. Ett par stolpar kan eventuellt erbjudas 
till boende i byn om de själva ordnar att koppla in stolparna till sina fastigheter med hjälp av 
behörig elektriker. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartbilagor 24 november 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Jonny Mill (SRD): avslag till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att utskottet bifaller Björn 
Mårtenssons yrkande. 
 
Reservation 
 
Jonny Mill (SRD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0421/14 
 
§ 203 
 
Gatubelysning i Ryggskog 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Fyra belysningspunkter längs statlig väg renoveras i Ryggskog. 

 
2. All belysning längs enskild väg rivs. 
 
3. Samhällsutvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att samråda med de boende och erbjuda 

ett begränsat antal belysningsstolpar som boende kan koppla in till privata fastigheter. 
 
 
Sammanfattning  
 
I Ryggskog finns boende i mer än tre hushåll samlade längs den statliga vägen genom byn. I 
linje med den antagna policyn för belysning i Ljusdals kommun kan därmed belysningen 
rustas upp och förbli kommunägd. Förslaget är att samtlig belysning i byn tas bort då 
trästolparna som bär upp anläggningen är dåliga och delvis utdömda. Nya stolpar sätts upp 
längs genomfarten och kabeln grävs ner längs denna sträcka.  
 
De boende i byn är kontaktade och kommer att erbjudas tre stolpar att sätta upp längs enskild 
väg där de anser dem mest behövda och där den kommunala policyn anger att kommunen inte 
ska äga belysning. Inkoppling av dessa stolpar får ske till privata fastigheter. Dialogen 
kommer fortsätta med boenderepresentanter tills arbetet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartbilaga 24 november 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att utskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
   KS 0369/13 
 
§ 204 
 
Svar på skrivelse gällande vägbelysning i kommunens västra delar 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Förvaltningens förslag till svar godkänns och skickas till Hamra Kapellags 

Besparingsskog. 
 

Sammanfattning 
 
Hamra Kapellags Besparingsskog har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen där 
två frågor ställs. Nedan följer frågorna och förvaltningens förslag till svar. 
 
1. Hur ser de politiska besluten ut som styr samhällsutvecklingsförvaltningen i dessa frågor? 

För nog måste väl politiska beslut styra både samhällsavveckling och 
samhällsutveckling? 

 
Svar: Beslut som rör belysningsanläggningar fattas av kommunstyrelsens samhälls-
utvecklingsutskott med stöd av den policy om gatubelysning som antogs av 
kommunfullmäktige den 25 mars 2013, § 62. 
 
2. Ska vi se det så att Ljusdals kommuns västra delar inom några år kommer att erbjudas av 

samhällsutvecklingsförvaltningen att bekosta andra delar av den kommunala 
infrastrukturen med egna medel, eventuellt med bidrag från Kapellaget trots att 
kommuninnevånarna i denna del av kommunen betalar sin kommunalskatt som alla 
andra? 

 
Svar: Gatubelysningen handläggs inte på något annat sätt i kommunens västra delar än på 
andra platser. Den policy som gäller tar hänsyn till antal invånare och om vägen är statlig eller 
enskild. Längs enskild väg, som t ex längs Kallmyravägen i Tandsjöborg, är policyn tydlig 
med att kommunen inte ska äga belysningsanläggningar. Övriga delar av kommunal 
infrastruktur påverkas inte av denna policy. 
 
När det gäller Fågelsjö pågår just nu dialog med boende om de förslag till upprustning längs 
statlig väg som förvaltningen har för avsikt att föreslå utskottet. Anläggningar längs de 
enskilda vägarna i Fågelsjö kommer att erbjudas Kapellaget om intresse finns, på samma sätt 
som anläggningar längs enskild väg erbjuds vägföreningar i andra byar i kommunen. Ärendet 
kommer att lyftas för beslut i utskottet. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 20 november 2014 
Skrivelse från Hamra Kapellags Besparingsskog 12 november 2014 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen , Delegeringspärm , Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
   KS 0249/13 
 
§ 205 
 
Svar på skrivelse gällande belysning i Lomsjöhed 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till svar på skrivelsen från Lomsjöhed 

godkänns och skickas som svar. Även förvaltningens skrivelse till Trafikverket ska 
bifogas svaret. 
 
 

Sammanfattning 
 
En skrivelse har inkommit från boende i Lomsjöhed som anser att kommunen bör sätta upp 
ny vägbelysning i byn med tanke på att det finns skolbarn som står vid vägen och väntar på 
bussen. Antalet boende har också ökat sedan belysningen togs bort. Det efterfrågas även en 
ekonomisk kalkyl på vad nedmontering av stolpar kostar. 
 
Förslag till svar 
 
Att antalet hushåll som är åretombebodda varierar är naturligt och det är svårt att anpassa 
belysningen efter att en eller två familjer tillkommer. Antal bebodda hushåll vid 
beslutstillfället får vara grund för de beslut som fattas. 
 
Att skolbarn kliver på bussen i byn är inte skäl nog i sig för att sätta upp belysning. I 
kommunen finns minst 40 platser där skolbarn kliver på utan belysning längs statlig väg. 
Längs enskilda vägar finns ytterligare ett stort antal platser med påstigande som tyvärr får stå 
i mörkret. Att belysa alla dessa platser skulle innebära stora kostnader och dessutom ett 
ständigt flyttande av stolpar då barn växer upp och nya föds. 
 
I Lomsjöhed är abonnemanget för vägbelysningen uppsagt, all belysning nedmonterad 
inklusive de stolpar som enbart bar armaturer. De stolpar som finns kvar är Televerkets och 
samutnyttjades tidigare. Att få tillbaka belysning i byn skulle alltså innebära att börja helt från 
början med både abonnemang, stolpar, armaturer och kabel. Vi beklagar att information 
uteblev i samband med detta arbete. Samtidigt hade vi ingen möjlighet att erbjuda någon att ta 
över belysningen eftersom vi fick uppgifterna att stolparna som belysningen satt på inte skulle 
kunna stå kvar. 
 
Eftersom belysningen redan är nedmonterad i Lomsjöhed måste ny belysning räknas utifrån 
de kostnader en nyetablering av stolpar, kabel och abonnemang innebär. I normal fallet brukar 
vi räkna med minst 12 000 kronor per stolpe men genom att abonnemanget är upphävt och 
avstånden till närmaste entreprenör är långt går det att anta att summan blir högre. 
 
 
Forts s 22



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 
   KS 0249/13 
 
§ 205 forts 
 
Svar på skrivelse gällande belysning i Lomsjöhed 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 20 november 2014 
Skrivelse från Lomsjöhed – Nytt ärende ang gatubelysning i Lomsjöhed 2 september 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 Diarienummer 
   KS 0420/14 
 
§ 206 
 
Information om pågående och planerade belysningsarbeten 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo informerar om pågående och planerade 
belysningsarbeten: 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar vidare med belysning och det som är på gång nu är: 
 
I Sidskogen pågår en översyn och förvaltningen har en dialog med de boende. En osäkerhet 
finns om var statlig väg slutar och var enskild väg startar. 
 
I Enskogen och i Holänna finns tillräckligt många boende för att renovering ska genomföras. 
Dessa ärenden kommer upp för beslut i januari. 
 
Lamporna förbi Stenegård renoveras just nu (denna vecka). Det är många från asylboendet på 
Kulthammar som går längs vägen och därför viktigt att anläggningen renoveras. Kulthammar 
har heller inte haft sin egen anläggning tänd. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 
   KS 0475/12 
 
§ 207 
 
Ansökan Kölvallens vindkraftpark 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kölvallen vind AB/Ownpower ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att uppföra 
och driva gruppstation om max 92 verk (en reducering från tidigare 135 verk). Området ligger 
delvis inom det område som i det tematiska tillägget gällande vindkraft, antaget den 19 
november 2012, utpekas som lämpligt för vindkraft. En betydande andel av verken planeras 
emellertid utanför detta i planen utpekade område. Enligt vindkraftplanen i Ljusdals kommun 
ska kommunen vara restriktiv mot ansökningar som sker utanför i planen utpekade områden. 
 
Länsstyrelsen Dalarna har tidigare överlämnat handlingarna till Ljusdals kommun för att ge 
möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som behöver göras. Ansökan anses nu av 
Länsstyrelsen Dalarna vara komplett och Ljusdals kommun ska besluta om att tillstyrka eller 
inte tillstyrka ansökan i sin helhet.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunen antingen tillstyrker eller inte 
tillstyrker ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 november 2014 
Förslag till yttrande 26 november 2014 
Karta 
Remiss från Länsstyrelsen Västernorrland 30 juni 2014 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP), Hans Olov Wernersson (SRD): Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan 
i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att utskottet beslutar i enlighet med 
detta. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

25 

 Diarienummer 
   KS 0522/13 
 
§ 208 
 
Ansökan Hembergets Vindkraftpark 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §. 
 
 
Sammanfattning  
 
Nordex Sverige AB har inkommit till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarnas 
län, om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift av vindkraftpark 
Hemberget i Ljusdals kommun. Ansökan omfattar 34 vindkraftverk med en totalhöjd om 
högst 240 meter. 
 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarnas län, har i december 2013 överlämnat 
handlingarna till Ljusdals kommun och gett kommunen möjlighet att lämna yttrande om 
handlingarna anses behöva kompletteras innan ärendet kungörs och skickas på remiss. Nordex har 
inkommit med kompletterande handlingar och ansökan anses nu av Miljöprövningsdelegationen 
vara komplett, varvid en ny remiss skickats till Ljusdals kommun där kommunen nu ska besluta 
om att tillstyrka eller inte tillstyrka ansökan.  
 
Området är delvis lokaliserat inom området “Hemberget” i södra delen av Ljusdals kommun 
mellan Los och Färila och är ett av de områden som anses vara lämpliga för etableringar i 
Ljusdals kommuns vindkraftsplan. 15 verk av de ansökta 34 är emellertid placerade utanför det 
område som pekas ut som lämpligt för vindkraft i Ljusdals kommuns vindkraftsplan.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 1 december 2014 att ansökan inte tillstyrks i 
enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 december 2014 
Förslag till yttrande 1 december 2014 
Karta 
Remiss från Länsstyrelsen i Västernorrland 20 augusti 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att utskottet bifaller detta.  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 Diarienummer 
   KS 0024/13 
 
§ 209 
 
Ansökan Mjöbergets vindkraftpark 
 
Samhällsutvecklingsutskottets föreslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §. 

 
 

Sammanfattning  
 
Eolus Vind AB ansökte i januari 2013 om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt kapitel 9 
i Miljöbalken hos Länsstyrelsen i Dalarna. Eolus Vind AB planerade då att anlägga en 
vindkraftsanläggning om upp till 15 vindkraftverk i ett område ca 15 km väster om Järvsö. 
Verkens totalhöjd är maximalt 220 meter. I samband med tillståndsansökan har också en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. Den ansökan tillstyrktes inte av Ljusdals 
kommun då flertalet av verken var placerade utanför det utpekade området i Ljusdals 
kommuns vindkraftsplan, varför Eolus nu reducerat sin ansökan till att bara omfatta de 6 
vindkraftverk som är placerade inom det område i Ljusdals kommuns vindkraftsplan som 
utpekas som lämpligt för vindkraft. 
 
Länsstyrelsen Dalarna överlämnade i maj 2014 de nya reviderade ansökningshandlingarna om 
tillståndsansökan för vindkraftprojektet Mjöberget. Ljusdals kommun ska nu, om inga 
ytterligare synpunkter på ansökan förs fram, tillstyrka ansökan eller använda sitt kommunala 
veto.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet 
med Miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 december 2014 
Förslag till yttrande 1 december 2014 
Karta 
Remiss från Länsstyrelsen i Västernorrland 7 maj 2014 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP): I avvaktan på utvärdering tillstyrker inte kommunen ansökan i enlighet 
med MB 16 kap 4 §.  
 
Björn Mårtensson (S), Hans Olov Wernersson (SRD): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Forts s 27



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 
   KS 0024/13 
 
§ 209 forts 
 
Ansökan Mjöbergets vindkraftpark 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att utskottet bifaller Harald 
Noréus yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Harald Noréus yrkande och nej-röst för bifall till Björn Mårtenssons och 
Hans Olov Wernerssons yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 2 ja-röster inklusive ordförandens utslagsröst mot 2 nej-röster bifaller 
samhällsutvecklingsutskottet Harald Noréus yrkande. En ledamot avstår från att rösta. 
 
 
 
 
Omröstningsprotokoll § 209 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Jonny Mill (SRD) X   
Hans Olov Wernersson (SRD)   X  
Björn Mårtensson (S)   X  
Christer Sjöström (M)   X 
Harald Noréus (FP) X   
Summa: 2 2 1 
Totalt: 5 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 

 Diarienummer 
   KS 0372/14 
 
§ 210 
 
Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2014 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Två stipendiater utses. 
 
2. Beslutet skickas till kommunstyrelsen som information. 
 
3. Fritidschefen får i uppdrag att hitta lämplig tid för utdelning av stipendierna. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett ungdomsledarstipendium på 
10 000 kronor vardera. I år har åtta ansökningar inkommit till ungdomsstipendiet och fem till 
ungdomsledarstipendiet. 
 
Fritidschefen har i samråd med Ljusdals-Postens sportjournalister samt idrottslärarna på 
Slottegymnasiet gått igenom ansökningarna och därefter lämnat förslag till beslut.  
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Kommunstyrelsen  
Delegeringspärm  
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

29 

 Diarienummer 
   KS 0538/13 
 
§ 211 
 
Siktröjning med anledning av bifallen motion 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla motionen från Jonny Mill (SRD) gällande att 
öppna upp landskapsbilden utefter Mellanljusnan. 
 
Ordföranden informerar om att han tagit upp ärendet med anledning av att han blivit 
uppmärksammad på att projektet Fjällvägen också har för avsikt att åstadkomma siktröjning 
längs med Fjällvägen. 
 
Förvaltningschef Stig Olson informerar om att kommunens arbetsmarknadsenhet inte kan 
genomföra röjning på privata skogar, det kan däremot Skogsstyrelsen. 
 
Ordföranden vill att förvaltningen är medveten om att även Fjällvägen vill röja och att dessa 
insatser borde samordnas. 
 
I området mellan Laforsen till Hovra kommer det att bli naturreservat och där blir det svårt att 
få till en avverkning. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Akt 
  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 Diarienummer 
     
 
§ 212 
 
Ny fastighetschef 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ny fastighetschef i Ljusdals kommun är Anders Berg som nu är plan- och byggchef. När 
Anders Berg tillträder sin nya tjänst kommer Helena Haglund av vara tillförordnad plan- och 
byggchef. Tjänsten som plan- och byggchef kommer att utannonseras extern. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2014-12-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

31 

 Diarienummer 
   KS 0390/13 
 
§ 213 
 
Dom gällande överklagat beslut om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Stig Olson informerar om att domen i ett bostadsanpassningsärende nu 
kommit. Ärendet omfattar mycket pengar och har därför varit av intresse för utskottet. 
 
Förvaltningsrätten i Falun upphäver det överklagande beslutet och återvisar 
målet till Ljusdals kommun för vidare utredning och beslut.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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