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 Diarienummer 
   KS 0022/12 
 
§ 57 
 
Årsbokslut SUF 2012 
 
Samhällutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Årsbokslut 2012 med förslag till överföringar godkänns. 
 
2. Måluppföljning 2012 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har under 2012 haft i uppdrag att generera ett överskott för 
att täcka in det centralt ofördelade sparkrav på 2 miljoner som fanns för kommunstyrelsens 
verksamheter. Enheterna har utifrån detta vidtagit åtgärder och därför uppvisar de flesta 
enheterna ett överskott.  
 
Årsbokslutet 2012 visar ett överskott på 4 031 tkr. De största avvikelserna finns på enheterna 
Fysisk och teknisk planering, Fastighet, Gator och vägar samt den Skogliga verksamheten. 
 
Fysisk och teknisk planering (planering och bygglov) hade under första halvåret en vakant 
tjänst som är tillsatt från och med slutet av juni. Bygglovsintäkterna har varit högre på grund 
av fler ansökningar. I överskottet ingår även en tilläggsbudget för utredning av gång- och 
cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö som inte hunnit upparbetas under året. 
 
Fastighetsenheten har haft lägre driftkostnader främst avseende el och fjärrvärme på grund av 
lägre förbrukning samt ett lägre elpris. Hyresintäkterna har varit högre på grund av 
nytillkomna objekt, bland annat Utvecklingscentrum på Slottegymnasiet samt Stenegård. 
Lägre driftkostnader har möjliggjort mer periodiskt underhåll på kommunens fastigheter. 
 
Gator och vägar redovisar ett underskott till största delen beroende på högre kostnader för 
barmarksunderhåll samt nytillkomna kostnader för dagvatten. 
 
Den skogliga verksamheten redovisar ett överskott beroende på högre nettointäkter än 
beräknat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 februari 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 58 
 
Budgetförslag april SUF 2014 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Information om förvaltningens förslag till budgetramar 2014 noteras till protokollet.  

 
2. Beslut om förslag till budgetramar 2014 fattas på samhällsutvecklingsutskottets     

sammanträde i april. 
               
 
Sammanfattning  
 
Driftbudget: 
 
I budgetarbetet för 2014 finns ett antal kostnadsökningar som den ordinarie budgetramen inte 
kan inrymma enligt nedan. 
 
Pensionärsrådet har för närvarande för låg budgetram för att täcka kostnader för arvoden och 
reseersättningar till rådets medlemmar. 
 
Ramen för fastighetsenheten är i detta budgetförslag inte justerad för vakanta lokaler 2014. 
Justering för detta sker efter internprisberedningen lika som tidigare års hantering. 
 
Ljusdals kommun har fått en nytillkommen årlig kostnad för dagvatten som enheten Gata och 
park har ombetts att betala. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 september 2011, § 203 
i samband med dagvattenpolicyn skulle frågan om finansiering hänskjutas till 
budgetberedningen.  
 
Fritidsgårdar kommer att få en ökad hyreskostnad för Kläppa fritidsgård efter genomförd 
renovering och ombyggnation. Beslut om investeringsmedel för detta fattades i kommun-
fullmäktige den 28 januari 2013, § 9. I förslaget till beslut från samhällsutvecklingsutskottet 
fanns begäran om utökad ram för den ökade hyreskostnaden, vilket det inte fattades något 
beslut om varken i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
 
Fritidsenheten fick under 2012 ökade elkostnader på grund av att uppspolning av isen på IP  
tidigarelades efter politiskt beslut. Om denna tidigareläggning fortsätter även 2013 och framåt 
innebär det att budgeterade medel för elkostnader kommer att överskridas.  
 
Fritidsenheten lämnar lönebidrag till föreningsanställda i ideella föreningar där budgetramen 
för närvarande inte räcker till på grund av att ramen inte alls har räknats upp under åren trots 
att lönerna i föreningarna har ökat. Dessutom finns det förfrågningar från andra föreningar 
som vill anställa bidragspersonal och erhålla den kommunala bidragsprocenten. 
 
Forts s 6
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§ 58 forts 
 
Budgetförslag april SUF 2014 
 
För kraftverket i Kvarndammen finns det inga medel avsatta för 2014. 
 
Utöver detta tillkommer ett antal äskanden utöver ram för utökad verksamhet enligt nedan. 
 
FolkhälsoBrå vill förstärka folkhälsoarbetet inom området våld, detta för att skapa en 
förändring i befolkningens hälsa. Detta innebär ökade kostnader i form av utbildningar och 
konferenser. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor begär en årlig ramhöjning för en temadag som är tänkt att 
anordnas en gång per år eftersom det i nuvarande budget inte finns medel för en sådan 
aktivitet. Under 2012 genomfördes denna temadag med tillskjutna medel från eget kapital. 
 
Biblioteksverksamheten begär en årlig ramhöjning för Gärdeåsskolans bibliotek för att utöka 
öppettiderna och därigenom tillgodose behoven hos de många elever som har annat 
modersmål än svenska samt även eleverna vid särskolan.  
 
1997 beslutades i utbildningsnämnden att de skulle ansvara för lokaler och inventarier i  
biblioteken på skolorna men detta har inte skötts på ett tillfredsställande sätt och 
ansvarfördelningen har varit oklar. Därför begärs nu en utökning av ramen för 
biblioteksverksamheten för att kunna förnya möbler och inventarier regelbundet eftersom 
många möbler är trasiga och inte ändamålsenliga. 
 
För att få en fungerande infrastruktur för informationsförsörjningen på biblioteken begärs en 
ramhöjning för anställning av IT-tekniker på 50 %.  Detta ger en fungerande teknisk 
plattform, bättre tillgång till digitala resurser för medborgare samt bättre arbetsmiljö för 
bibliotekspersonalen. 
 
Biblioteksverksamheten begär för år 2014 en tillfällig ramhöjning för inköp av möbler och 
inventarier till Los bibliotek där bland annat gamla bokhyllor kan utgöra en fara för både 
besökare och arbetstagare på grund av risken att de ska rasa. 
 
Utöver detta kommer en justering av budgetram att ske mellan bibliotek och skola efter 
omfördelning av lokalkostnader för skolbiblioteken. Detta kommer på utskottets möte i april. 
 
Musik- och kulturverksamheten begär en årlig ramhöjning för att utöka med 1 musik-
lärartjänst och då kunna minska väntetiden i kön till musikskolan. För närvarande står ett stort 
antal barn och ungdomar i kö och inom vissa instrumentgrupper kan kötiden uppgå till 3-4 år. 
Utökning med 1 musiklärartjänst innebär att ytterligare ca 50 barn och ungdomar kan få 
instrumentundervisning. 
 
Forts s 7 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-03-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 

 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 58 forts 
 
Budgetförslag april SUF 2014 
 
Fritidsverksamheten begär en årlig ramhöjning för införande av internetbokning av lokaler, 
vilket medför en årlig licensavgift samt support av systemet. Detta skulle öka tillgängligheten 
för både föreningar, skolor och alla kommuninvånare som vill boka kommunala lokaler och 
anläggningar inom fritidsenheten. 
 
Investeringsbudget: 
 
Fastighetsenheten begär en utökning av investeringsramen 2014 för installation av hiss vid 
Tallåsens skola. Idag uppfyller vi ej kravet på tillgänglighet enligt det handikappolitiska 
program som kommunen antagit. 
 
Räddningstjänsten begär en årlig utökning av investeringsramen för att förnya fordonsparken 
enligt den investeringsplan som finns upprättad. Idag finns två tunga fordon som är äldre än 
20 år, vilket gör att det är svårigheter att få tag på reservdelar samt att det är negativt i 
trafiksäkerhetshänseende. 
 
Biblioteksverksamheten begär 2014 investeringsmedel för inköp av ny bokbuss. Nuvarande 
bokbuss blir 15 år 2014 vilket medför ökade underhållskostnader samt att driftsäkerheten 
minskar. 
 
Fritidsenheten begär en utökad investeringsram under åren 2014-2018 för konvertering av 
energikällor på enhetens anläggningar. Nuvarande lampor kommer snart att försvinna på 
marknaden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 12 mars 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 59 
 
Skogsbruksåtgärder och ekonomi 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Magnus Larsson, Mellanskog informerar om resultatet för 2012: 
 
2012:    

          varav Olov Eriksson i Rångstra  
 
Intäkter  9 045 866 578 814 
 
Avverkningskostnader  -4 581 772 -218 576 
Markberedning   -129 490 
Plantor och plantering  -288 405 
 
Kostnader  -4 999 667 -218 576 
 
Förv.kostn  -74 700 (164h) 
Ränteintäkter  47 105 
 
RESULTAT  4 018 604            360 238 
 
Avverkningen omfattar cirka 25 000 kubikmeter, vilket motsvarar cirka 3 årsavverkningar, 
beroende på stormen Dagmar. 
 
Magnus menar att kommunen har klarat sig relativt bra i förhållande till andra skogsägare. 
 
2013 
 
Genomfört/pågående 
 
• Avverkning vindfällen, Tingvallen 
• Avverkning och gallring, Harsa 
• Gallring, Gärdeåsen – skogslaget 
 
Forts s 9
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 Diarienummer 
     
 
§ 59 forts 
 
Skogsbruksåtgärder och ekonomi 2012 
 
Skogsbruksplanen är klar sedan ett år och finns att se hos Inger Bengtsson och Pär 
Lundagårds. 
 
Kommande under året: 
 
• Naturbruk avverkar 100 m3 i Nordsjö 
• Markberedning 5 ha 
• Plantering 15 ha Kajevall naturbruk 
• Röjning cirka 228 ha - Skogslaget 
• Försäkringspengar efter Dagmar 
• Städhuggningar efter Dagmar 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0540/12 
 
§ 60 
 
Reviderat förslag gällande markbyte i samband med Entréprojekt Järvsö 
Klack 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Markbyte genomförs enligt förslaget. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2013, § 40 att avsätta 50 000 kronor till att 
förbättra entrén till Järvsöklackens naturreservat. Pengar ska tas från naturvårdsfonden. 
 
I förslaget ingick att ett markbyte ska göras för att förbättra upplevelsen av entrén till 
reservatet. 
 
Det planerade markbytet har nu förändrats då motparten önskar byta ett större område än i 
ursprungsförslaget. 
 
Magnus Larsson från Mellanskog bedömer att värdet på skogen i de båda områdena är 
likvärdigt. Markbytet kommer inte att kosta något förutom kostnad för fastighetsreglering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 7 februari 2013, § 40 
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   KS 0170/13 
 
§ 61 
 
Fastställande av vägnamn i Horne, Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Den väg som utgår från Norrkämstaleden och direkt viker av till vänster vid samma infart 

som Norrkämstaleden 1 åsätts namnet Horneviken. 
 
 
Sammanfattning  
 
Vid Horneviken i Ljusdal pågår ett nybygge av enfamiljshus. Vägen till huset ansluter till 
Norrkämstaleden 1, men kan inte numreras in från den vägen eftersom det saknas 
adressnummer. 
 
Vägen måste därför få ett eget namn. Namnet ska gärna ha anknytning till platsen och 
fastighetsägaren har föreslagit namnet Horneviken. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 18 mars 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-03-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

12 

 Diarienummer 
   KS 0078/13 
 
§ 62 
 
Förslag om att kommunens subvention av tätortskort upphör 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommuns subvention av tätortskort ska upphöra snarast möjligt. 

 
2. X-Trafik ska på ett tydligt sätt informera berörda om detta. 
 
 
Sammanfattning  
 
Då nuvarande system med zontaxa för resa med kollektivtrafik inom länet infördes under 
1980-talet beslutade kommunstyrelsen om att resa inom den zon som motsvarar Ljusdals 
tätort ska kunna ske med ett särskilt tätortskort och att detta kort subventioneras av 
kommunen. Nuvarande villkor innebär att månadskort för pensionär subventioneras med 160 
kronor och vuxen med 104 kronor exklusive moms. 
 
Omfattningen av dessa kort har successivt minskat, delvis till följd av att andra kort och 
betalningsformer tillkommit. Under senare tid har endast något enstaka kort per månad sålts. 
 
När landstinget övertog ansvaret för all regional kollektivtrafik, inklusive den trafik i Ljusdals 
tätort som kommunen tidigare ansvarade för, skedde skatteväxling. Kostnadsansvaret för 
subvention av olika kort (tätortskort, fria resor för ungdomar/pensionärer) övertogs inte av 
landstinget, utan ligger fortfarande hos respektive kommun. Ljusdals kommun har inte längre 
medel avsatta i budget för detta ändamål. 
 
Mot bakgrund av det närmast obefintliga nyttjandet av tätortskort och den administration som 
krävs för att tillhandahålla dessa kort föreslås att kommunstyrelsen beslutar att kommunens 
subvention av tätortskort ska upphöra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 14 februari 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0002/11 
 
§ 63 
 
Angående planändring för badhus vid Järvzoo - beslut om återtagande 
av planuppdrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Skriftligt begäran om återtagande av planuppdrag ska begäras in från Järvsölyftet 

ekonomisk förening. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslöt den 2 december 2010, § 297 att ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att planlägga del av Järvsö- Kyrkby 23:2 med flera för badhus, på initiativ av 
Järvsölyftet ekonomisk förening. Föreningen fick även option på området för projektering 
under 2 år, vilken nu har gått ut.  
 
Förvaltningen har uppfattat att intresset har svalnat för projektet och istället har fokus flyttats 
till att möjliggöra ”grottbadet” vid Öjebergets sydsida.    
 
Under förutsättning att samhällsutvecklingsutskottet ger planuppdrag för ”grottbadet” bör 
således planuppdraget för badhus vid Järvzoo återtas eftersom föreningen inte längre har för 
avsikt att genomföra det. Järvsölyftet ekonomisk förening är underrättad och gör samma 
bedömning.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 29 februari 2013: 
 
Detaljplaneuppdrag för badhus inom Järvsö- Kyrkby 23:2 med flera återtas.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 mars 2011 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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   KS 0018/11 
 
§ 64 
 
Återtagande av utredning av möjliga fritidshustomter på kommunal mark 
- beslut om återtagande av uppdrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag att upprätta ett översiktligt förslag på möjliga 

fritidshusområden på kommunal mark återtas.   
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 24 oktober 2007 § 139 samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag i uppdrag att upprätta ett översiktligt förslag på möjliga fritidshusområden på 
kommunal mark.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att fritidshusområden är mer lämpade att utredas i 
sammanhangen kring fördjupad översiktsplan för Järvsö och inom det tematiska tillägget till 
översiktsplan gällande landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen, varför uppdraget att 
utreda fritidshusområden inom enbart kommunal mark bör återtas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 februari 2013 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 24 oktober 2007, § 139 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringsbeslut 
Akt 
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   KS 0022/11 
 
§ 65 
 
Områdesbestämmelser för Fågelsjö 1:1 med flera, Fågelsjö 
Gammelgård - antagandeförslag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Områdesbestämmelse för Fågelsjö 1:1 med flera ”Fågelsjö Gammelgård” antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Fågelsjö Gammelgård var en av de nominerade hälsingegårdar som togs upp på UNESCO:s 
världsarvslista sommaren 2012.  
 
Områdesbestämmelsen syftar till att utgöra skyddsbestämmelser för Gammelgårdens 
byggnader och därigenom säkerställa världsarvets status. 
 
Det privatägda bostadshus som föreslogs omfattas av områdesbestämmelserna under samrådet 
har uteslutits. Huset är byggt under 1900-talets senare hälft och står därför redan i skarp 
kontrast till Gammelgårdens byggnader. Ytterligare restriktioner på detta hus bedöms därför 
inte vara nödvändiga.  
 
Planområdet är beläget i Fågelsjö, cirka nio mil väster om Ljusdal.  
 
Områdesbestämmelsen har under tiden 20 oktober 2011 till 25 november 2011 varit föremål 
för samråd. Den har handlagts genom ett enkelt planförfarande och kan därför antas av 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 februari 2013 
 Antagandehandlingar 27 februari 2013 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-03-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
   KS 0082/13 
 
§ 66 
 
Ansökan från kulturföreningen Scensation om ekonomiskt bidrag till 
sommarteater på Hälsinglands Träteater i Järvsö sommaren 2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  

 
1. Då denna bidragsansökan inte ryms inom budgetramarna för de verksamhetsbidrag och 

arrangörsstöd till kulturföreningar som Musik & Kulturenheten hanterar, föreslås 
kommunstyrelsen besluta om ett eventuellt bidrag ska beviljas, i enlighet med ansökan 
från kulturföreningen Scensation (sökt belopp: 100 000 kronor). 

 
2. Innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska budget för arrangemanget samt redovisning 

av förra årets verksamhet begäras in. 
 

3. Vid eventuellt bifall tas pengar från kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 

Sammanfattning  
 
Kulturföreningen Scensation i Järvsö genomförde under sommaren 2012 en serie musikteater-
föreställningar av pjäsen ”Peter Pan – ett vidunderligt äventyr” vid Träteatern på Stenegård. 
(10 föreställningar med totalt cirka 2 000 besökare) Föreningen beviljades 2012 ett 
kommunalt bidrag om 50 000 kronor för denna verksamhet.  
 
Föreningen planerar nu att under sommaren 2013 sätta upp samma pjäs på Träteatern, denna 
gång med 12-14 föreställningar under perioden 10-24 juli och man räknar med en publik på 
totalt cirka 2 800 personer. Föreningen ansöker hos Ljusdals kommun om ett projektstöd för 
verksamheten 2013 på 100 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 februari 2013 
Ansökan om ekonomiskt bidrag till sommarteater på Hälsinglands Träteater 19 februari 2013 
 
Yrkanden  
 
Harald Noréus (FP): Innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska budget för arrangemanget 
samt redovisning av förra årets verksamhet begäras in. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Harald Noréus förslag och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen 
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-03-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0050/13 
 
§ 67 
 
Ansökan från Föreningen Hembygdstjänst om stöd till ett 
kulturarvsprojekt 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Då denna bidragsansökan inte ryms inom budgetramarna för samhällsutvecklings-

förvaltningen föreslås kommunstyrelsen besluta om ett eventuellt bidrag ska beviljas, i 
enlighet med ansökan från föreningen Hembygdstjänst (sökt belopp: 160 000 kronor). 
 

2. Innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska årsredovisning begäras in. 
 

3. Vid eventuellt bifall tas pengar från kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 

Sammanfattning  
 
Föreningen Hembygdstjänst (som samordnar bidragsanställningar på hembygdsgårdar och på 
museet) planerar ett projekt med digitalisering och databasregistrering av de fotosamlingar 
som finns på hembygdsgårdar och på museet.  
 
Föreningen avser att via Arbetsförmedlingen bidragsanställa 6-8 personer under 1 ½ år för 
detta ändamål och är beviljade ett bidrag på 5 000 kronor/person och månad från 
Riksantikvarieämbetet (”Kulturarvslyftet”) för merkostnader i anslutning till dessa 
anställningar.  
 
Föreningen räknar med ytterligare merkostnader på cirka 1 300 – 2 000 kronor/månad och 
anställd under projekttiden och ansöker nu hos Ljusdals kommun om ett projektanslag på 
160 000 kronor för full kostnadstäckning av projektet. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 februari 2013 
Ansökan från Hembygdstjänst 25 januari 2013 
 
Yrkanden  
 
Harald Noréus (FP): Innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska årsredovisning begäras in. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Harald Noréus förslag och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-03-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0257/12 
 
§ 68 
 
Om- och tillbyggnad av Gärdeåsskolans hus H 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Lägsta anbud på 9 829 700 kronor antas. 
 
2. 11 197 670 kronor anslås till ombyggnationen. 
 
3. Pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad och renovering. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2012, § 249 att projektering och upphandling av 
ombyggnad av H-huset på Gärdeåsskolan skulle genomföras omgående i enlighet med 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Projektering och upphandling är nu genomfört och lägsta anbud ligger på 9 829 700 kronor. 
 
Projekteringen av ombyggnaden har överskridits med 200 000 kronor, besiktningskostnaden 
beräknas till 150 000 kronor. På projekteringssumman, besiktningskostnaden och lägsta 
anbudet ska också läggas 10% för oförutsedda kostnader. Total summa blir 11 197 670 
kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 mars 2013 
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012, § 249 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-03-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0105/13 
 
§ 69 
 
Begäran från Ljusdals Kanotklubb om tillstånd att anlägga en 
kajak/kanotbana för träning och tävling i Kyrksjön  
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kanotklubb får kommunens tillstånd att anlägga en kajak/kanotbana i Kyrksjön. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals Kanotklubb har inkommit med en begäran om tillstånd om att få anlägga en kajak/ 
kanotbana för träning och tävling i Kyrksjön.  
 
Banan kommer att ha en sträckning av 1 000 meter med en bredd av 54 meter där varje bana 
är 9 meter bred och består av bojrader med ett mellanrum i banans längdriktning av cirka 20 
meter. Under sommaren 2013 kommer endast en 500 och en 200 metersbana att anläggas. 
 
Kanotklubben kommer att söka tillstånd för vattenverksamhet hos länsstyrelsen och vill ha ett 
beslut från kommunen om att man får hålla till i Kyrksjön. 
 
Beslutsunderlag 
 
Begäran från Ljusdals kanotklubb om att anlägga kajak/kanotbana 4 mars 2013 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-03-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0126/12 
 
§ 70 
 
Angående beviljad motion från Miljöpartiet de Gröna gällande förbättrad 
folkhälsa - Mer träning till fler 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Medel begärs av kommunfullmäktige för utredningen som föreslås i den 

bifallna motionen.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013, § 39 att bifalla en motion där det föreslås 
att kommunen gör en satsning på folkhälsa och ökat välbefinnande. 
 
Motionärerna skriver bland annat: 
 
”Det finns idag ett flertal idrotter som är beroende av att vara inomhus. Till dem räknar vi 
bland annat gymnastik (Ljusdals gymnastikförening), kampsport, badminton, bordtennis, 
innebandy, spinning, friidrott (vintertid). Dessa idrotter utövas sammanlagt av väldigt många 
personer. 
 
Det råder idag lokalbrist för dessa inomhusidrotter som nyttjar kommunens olika 
träningslokaler. Vi tror att föreningarna skulle vilja utöka sina verksamheter om de gavs 
möjligheten. För att lösa detta vill vi att kommunen utreder möjligheterna för ett träningshus, i 
första hand på Östernäs, som samlar dessa föreningar under ett tak. Vi tror att gemensamma 
lokaler skulle ge föreningarna möjlighet att växa samt skapa synergieffekter mellan 
föreningarna. Föreningarna skulle även kunna effektivisera sin verksamhet genom 
samordning av bokningar, kontor, administration etcetera. En satsning för ökad folkhälsa är 
en satsning på framtiden!” 
 
Motionärerna föreslår att kommunen utreder följande: 
 
• Det befintliga nyttjandet av träningslokaler i kommunen 
• Behovet av ytterligare lokaler genom att bland annat fråga berörda föreningar 
• Förutsättningarna och investeringskostnaden för nya lokaler 
• Den årliga driftskostnaden 
• Möjliga finansieringsmodeller för driften 
• Möjliga alternativ till ett nybygge 
• Att kommunen utarbetar en preliminär skiss över hur en sådan anläggning skulle kunna 

se ut    
 
 
Forts s 21



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-03-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
   KS 0126/12 
 
§ 70 forts  
 
Angående beviljad motion från Miljöpartiet de Gröna gällande förbättrad 
folkhälsa - Mer träning till fler 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen tar upp frågan på dagens sammanträde för att man vill veta 
hur mycket resurser som ska satsas på en utredning och varifrån dessa ska tas. 
 
Förvaltningschef Stig Olson föreslår att man begär medel hos kommunfullmäktige till 
utredningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 februari 2013, § 39 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt  
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-03-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 
   KS 0065/13 
 
§ 71 
 
Upprustning av gatubelysning i Hedsta 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Belysningen längs riksväg 83 i Hedsta rustas upp enligt alternativ 2, men på två sträckor 

på det mittersta avsnittet där det inte bor folk ska varannan ljuspunkt tas bort. 
 
 
Sammanfattning  
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska belysningsanläggningar längs statlig väg rustas upp 
under 2013-2016. Samhällsutvecklingsförvaltningen och Ljusdal Elnät AB har i Hedsta sett 
två olika alternativ för hur upprustningen kan göras. Eftersom det ena alternativet innebär att 
ett abonnemang sägs upp och en del av sträckan blir utan belysning krävs ett politiskt beslut 
enligt punkt 1 i kommunfullmäktiges beslut från den 17 december 2012, §234. 
 
I Hedsta kommer Ljusdal Elnät AB under 2013 lägga ner ny kabel längs vägen. Det är därför 
lämpligt att samtidigt rusta upp belysningsanläggningen, som är mycket dålig, och gräva ner 
belysningens elkabel samt byta från kvicksilverarmaturer till LED. Idag finns tre abonnemang 
längs sträckan, men vid det mittesta är antalet boende få. Om två abonnemang behålls och ett 
abonnemang tas bort innebär det en investeringsbesparing på cirka 360 000 kronor. Dessutom 
blir givetvis också driftkostnaden lägre med färre ljuspunkter och färre abonnemang. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 7 februari 2013: 
 
1. Alt 1. Belysningsanläggningen längs riksväg 83 rustas upp till en kostnad av cirka 

380 000 kronor. 
 
2. Alt 2. Belysningsanläggningen längs riksväg 83 rustas upp till en kostnad av cirka 

740 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 februari 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 7 februari 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens bilaga 1 och bilaga 2, 7 februari 2013 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): tre bybildningar av belysning ska skapas i Hedsta. 
 
 
Forts s 23



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-03-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 Diarienummer 
   KS 0065/13 
 
§ 71 forts  
 
Upprustning av gatubelysning i Hedsta 
 
Jonny Mill (SRD): Belysningen längs riksväg 83 i Hedsta rustas upp enligt alternativ 2, men 
på två sträckor på det mittersta avsnittet där det inte bor folk ska varannan ljuspunkt tas bort. 
 
Harald Noréus (FP): bifall till Björn Mårtenssons förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda förslagen emot varandra och finner att samhällsutvecklings-
utskottet bifaller hans eget förslag.  
 
Omröstning begärs. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Jonny Mills förslag och Nej-röst för bifall till Björn Mårtenssons förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med tre ja-röster mot två nej-röster bifaller samhällsutvecklingsutskottet Jonny Mills förslag. 
 
Reservationer 
 
Harald Noréus (FP) och Björn Mårtensson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Omröstningsprotokoll § 71 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Jonny Mill (SRD) X   
Pia Hedblom (SRD) X   
Björn Mårtensson (S)  X  
Christer Sjöström (M) X   
Harald Noréus (FP)  X  
Summa: 3 2 0 
Totalt: 5 
 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-03-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 
   KS 0066/13 
 
§ 72 
 
Upprustning av gatubelysning i Skansen/Pållamon 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Belysningsanläggningen längs riksväg 83 i Skansen/Pållamon rustas upp, enligt alternativ 

1, till en kostnad av cirka 590 000 kronor. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska belysningsanläggningar längs statlig väg rustas upp 
under 2013-2016. Samhällsutvecklingsförvaltningen och Ljusdal Elnät AB har på Pållamon 
och Skansen sett två olika alternativ för hur upprustningen kan göras. Eftersom det ena 
alternativet innebär att ett abonnemang sägs upp och en del av sträckan blir utan belysning 
krävs ett politiskt beslut enligt punkt 1 i kommunfullmäktiges beslut från den 17 december 
2012, §234. 
 
Längs sträckan är belysningsanläggningen mycket dålig med en hel del utdömda trästolpar. 
Det finns därför ett akut behov av att rusta upp belysningsanläggningen. Idag finns kommunal 
belysning från Edevägen och norrut. Söder om Edevägen äger och driftar Trafikverket 
belysningen. Mellan denna punkt och byn Koppänge finns få boende längs vägen varför den 
stora mängden belysningspunkter kan kännas omotiverad. Om det södra abonnemanget tas 
bort innebär det en investeringsbesparing på drygt 400 000 kronor. Dessutom blir givetvis 
driftkostnaden också lägre med färre ljuspunkter och färre abonnemang. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 7 februari 2013: 
 
1. Alt 1. Belysningsanläggningen längs riksväg 83 rustas upp till en kostnad av cirka 

590 000 kronor. 
 
2. Alt 2. Belysningsanläggningen längs riksväg 83 rustas upp till en kostnad av cirka 

1 000 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 februari 2013, § 29 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 7 februari 2013 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till alternativ 1. 
 
Forts s 25 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-03-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0066/13 
 
§ 72 forts  
 
Upprustning av gatubelysning i Skansen/Pållamon 
 
Jonny Mill (SRD): bifall till alternativ 2, men längs den blåmarkerade sträckan i alternativ 1 
tas varannan ljuspunkt bort.  
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Björn Mårtenssons och finner att samhälls-
utvecklingsutskottet bifaller hans eget förslag 
 
Omröstning begärs. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Jonny Mills förslag och Nej-röst för bifall till Björn Mårtenssons förslag. 
 
Omröstningsresultat  
 
Med 3 Nej-röster mot två Ja-röster bifaller samhällsutvecklingsutskottet Björn Mårtenssons 
förslag. 
 
 
 
Omröstningsprotokoll § 72 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Jonny Mill (SRD) X   
Pia Hedblom (SRD)  X  
Björn Mårtensson (S)  X  
Christer Sjöström (M) X   
Harald Noréus (FP)  X  
Summa: 2 3 0 
Totalt: 5 
 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-03-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0109/13 
 
§ 73 
 
Blomlådor 2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Blomlådor tillåts inte under 2013 på gata med kommunalt väghållaransvar. 

 
2. Beslutet utvärderas under hösten 2013. 
 
Sammanfattning 
 
I och med att hastigheterna sänks önskar enheten Gata/Park att en ny utvärdering görs kring 
blomlådor på kommunala gator. För att kunna utvärdera skillnaden mellan att ha blomlådor 
och att inte ha krävs att en säsong utan lådor finns att utvärdera. 
 
Blomlådor har beviljats på gator med kommunalt huvudmannaskap om de boende ansökt på 
rätt sätt, gatan där blomlådorna ställs ut har utfart från villor eller motsvarande, det finns 
minst 50 meters sikt framåt på var sida om blomlådorna samt att lådorna inte placeras 
närmare gatukorsning än 20 meter . Detta har gällt sedan 2007. 
 
År 2009 gjordes en enkätundersökning bland dem som ansökt om blomlådor. Där var närmare 
80% nöjda med effekten av blomlådorna, men samtidigt redovisades synpunkter på deras 
bristande effekt och att fler barn lekte på gatan sedan blomlådor satts ut. 
 
Klagomålen kring blomlådorna har ökat de sista åren. Dels klagas det på hur de ser ut då 
somliga inte fyller dem med växter som frodas. Dels har en del bilister ansett att blomlådorna 
skymmer sikten och att lekande barn därmed blir svårare att upptäcka. Enheten Gata/park 
anser att det största problemet är att blomlådorna flyttas runt så att de hamnar på platser där 
de inte får stå på grund av siktförhållandena. 
 
I och med att hastigheterna sänks till 40 km/h vill enheten Gata/Park genomföra ett prövoår 
utan blomlådor för att se vilka reaktioner detta ger. Kanske kan de sänkta hastigheterna 
innebära att blomlådorna spelat ut sin roll. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 mars 2013 
 
Yrkanden 
 
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0110/13 
 
§ 74 
 
Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på väg 84 i Färila 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Lokala trafikföreskrifter om att fordon inte får föras med högre hastighet än 60 kilometer 

i timmen på väg 84, mellan 130 meter öster om väg 723 och östra gränsen för tätbebyggt 
område, godkänns. 
 
 

Sammanfattning 
 
Antagandet av ny hastighetsplan för Ljusdals kommun kommer att innebära en del 
förändringar vad gäller skyltning av idag gällande hastigheter. Där det idag råder 50 och 70 
km/h, kommer hastigheten att övergå till 40 respektive 60 km/h.    
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 mars 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-03-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0111/13 
 
§ 75 
 
Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på väg 84 i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Lokala trafikföreskrifter om att fordon inte får föras med högre hastighet än 60 kilometer 

på väg 84, mellan 360 meter väster om väg 704 till östra gränsen för tätbebyggt område, 
godkänns.   
 
 

Sammanfattning 
 
Antagandet av ny hastighetsplan för Ljusdals kommun kommer att innebära en del 
förändringar vad gäller skyltning av idag gällande hastigheter. Där det idag råder 50 och 70 
km/h, kommer hastigheten att övergå till 40 respektive 60 km/h.    
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 mars 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringsordning 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0112/13 
 
§ 76 
 
Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på väg 83/84 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Lokala trafikföreskrifter om att fordon inte får föras med högre hastighet än 60 kilometer 

i timmen på väg 83/84, mellan 80 meter söder om Kyrkogatan och västra gränsen för 
tätbebyggt område, godkänns. 
 

 
Sammanfattning 
 
Antagandet av ny hastighetsplan för Ljusdals kommun kommer att innebära en del 
förändringar vad gäller skyltning av idag gällande hastigheter. Där det idag råder 50 och 70 
km/h, kommer hastigheten att övergå till 40 respektive 60 km/h.    
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 mars 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringsordning 
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 Diarienummer 
   KS 0113/13 
 
§ 77 
 
Lokala trafikföreskrifter om huvudled på Borrvägen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Lokala trafikföreskrifter om huvudled på Borrvägen, mellan väg 83/84 vid Stavsätter och 

väg 84 vid Forsnäset, godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Antagandet av ny hastighetsplan för Ljusdals kommun kommer att innebära en del 
förändringar vad gäller skyltning av idag gällande vägmärken. Den lokala trafikföreskriften 
vad gäller huvudled på Borrvägen i Ljusdal har tidigare beslutats av länsstyrelsen den 15 
december 1989, men eftersom Borrvägen är en kommunal väg ska den lokala 
trafikföreskriften beslutas av samhällsutvecklingsutskottet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 mars 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 78 
 
Upphandlingar generellt 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet diskuterar vid dagens möte upphandlingar och vilka problem 
som kan uppstå vid dessa. 
 
Kommunens vana att före upphandling bestämma hur mycket pengar som ska avsättas för 
upphandlingen kan göra att entreprenörerna/konsulterna lägger sina anbud i paritet med detta.  
 
Eventuellt vore det bättre att pengar avsätts först efter upphandling gjorts eller om det är 
möjligt att sekretessbelägga summan. 
 
När politikerna ska anta anbud ska det vara självklart att de inte ska veta vilka företag som 
lämnat anbud. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0020/11 
 
§ 79 
 
Kammarrättens beslut att inte medge prövningstillstånd gällande 
överklagan av kommunfullmäktige i Ljusdals kommuns beslut om att 
anta Tematiskt tillägg om vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan - 
för kännedom till kommunfullmäktige 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2012, § 214 att anta det tematiska tillägget 
om vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan. 
 
Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Falun som avslog överklagandet eftersom detta 
inkommit för sent. 
 
Den klagande överklagade då Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Sundsvall, men 
Kammarrätten medger inte prövningstillstånd och Förvaltningsrättens beslut står därmed fast. 
 
Det tematiska tillägget om vindkraft till Ljusdals översiktsplan vann laga kraft den 12 mars 
2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll från Kammarrätten i Sundsvall 8 februari 2013 
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 Diarienummer 
     
 
§ 80 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Beslut från Trafikverket om statlig medfinansiering i enlighet med ”Förordningen 

(2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
med mera”, för gång- och cykelförbindelse mellan Ljusdal och Järvsö, etapp 1- 
medfinansiering medges ej. KS 0320/12 

 
2. Dom från Förvaltningsrätten i Falun gällande överklagan av kommunstyrelsens beslut från 

den 9 juni 2011, § 175 om att avslå Ygsbovägarnas samfällighetsförenings begäran om 
ytterligare vägbyggnadsbidrag – Förvaltningsrätten avslår överklagandena. KS 0038/11 

 
3. Ljusdals kommuns yttrande till länsstyrelsen Dalarna gällande tillståndsansökan för 

vindkraftprojektet Mjöberget, Ljusdals kommun. KS 0024/13 
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 Diarienummer 
     
 
§ 81 
 
Bibliotek i Röda Gården 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Förvaltningschef Stig Olson får i uppdrag att tillsammans med utbildningsförvaltningen 

ta fram ett förslag om att flytta biblioteket till Röda gården. 
 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande bibliotek i Öjeskolan i Järvsö, som fungerar både som skol- och folkbibliotek, är 
litet och trångt. Samtidigt är skolan trångbodd och vill gärna ha tillgång till utrymmet som 
idag rymmer biblioteket. 
 
Diskussioner om att flytta biblioteket till Röda Gården intill skolan har pågått länge, men för 
att det ska möjliggöras krävs samarbete mellan utbildningsförvaltningen och 
samhällsutvecklingsförvaltningen. 
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§ 82 
 
Övriga frågor 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Giganten: 
 
Giganten är stängd tillsvidare. Takkonstruktionen måste göras om så att något liknande inte 
händer igen. Även golvet gick sönder när tunga träullsbalkar ramlade ner och det måste lagas 
på vissa ställen. 
 
Försäkringsbolaget har varit och tittat och kommunen har ombetts beskriva orsakerna till 
skadan. 
 
Just nu väntar man på ett förslag på hur skadorna ska åtgärdas. 
 
Björkhamrevägen: 
 
Björkhamrevägen är avstängd sedan några år. Ljusdal Energi har köpt marken för att kunna ha 
rådighet över vägen och marken på båda sidor av denna och fritt kunna köra på området. 
Tyvärr förekommer det att gående ändå passerar igenom området. 
 
Ordförande Jonny Mill informerar om att yrkesförare varit i kontakt med honom och att de 
tycker att det är otäckt att man kan stöta på gående på området. 
   
Gata/parkchef Emma Nordebo Snygg lovar att hon ska hålla en dialog med Ljusdal Energi om 
situationen.  
 
Ringvägen: 
 
Med anledning av de olyckor som inträffat vid den avsmalnande vägen utanför Ringvägen har 
det kommit önskemål om att det där ska skyltas som avsmalnad väg. Gata/parkchefen Emma 
Nordebo Snygg har kollat med Trafikverket och Transportstyrelsen och det är inte felskyltat. 
 
Gata/park-enheten kommer att tidigarelägga uppsättandet av 30 km/h-skyltar eller eventuellt 
rekommenderat 30 km/h. 
 
 
Forts s 36
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§ 82 forts 
 
Övriga frågor 
 
Folkparken: 
 
Förvaltningschef Stig Olson informerar om att han lagt fram förslag till Håkan Carblom, men 
att denne inte är beredd att förhandla. Därmed faller projektet. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen kommer att komma med ett förslag på hur Folkparken ska 
drivas under sommaren med hjälp av gata/parkenheten, fritidsenheten, Curt-Olov Wennberg, 
AME med flera. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har fixat värmen i restaurangbyggnaden och kommer under 
sommaren också att fixa exteriören. 
 
Delegeringsordningen 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen kommer att till nästa utskottssammanträde den 16 april 
2013 komma med ett förslag på ändringar i delegeringsordningen. 
 
Vid det sammanträdet gås ändringarna igenom och vid nästa fattas beslut om att skicka 
ändringarna till kommunstyrelsen. 
 
Rivning av Brattberga 
 
Samhällsutvecklingschef Stig Olson informerar om att rivning av Brattberga är upphandlad 
och att upphandlingen hamnade på ett ganska lågt pris. 
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