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 Diarienummer 
   KS 0016/13 
 
§ 104 
 
Prognos april SUF 2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Punkten justeras omedelbart för att ärendet ska kunna behandlas i budgetberedningen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Helårsprognosen för samhällsutvecklingsförvaltningen per april visar på ett samlat underskott 
på 2 020 tkr. 
 
Fysisk och teknisk planering räknar med ett överskott till största delen beroende på att 
bygglovsintäkterna beräknas bli högre än budgeterat samt att deltidstjänstledigheter kommer 
att ge ett överskott på lönekostnaderna. 
 
Gator och vägar beräknas få ett underskott på grund av den nya dagvattenpolicyn där en ny 
kostnad för dagvatten har belastat enheten. 
 
Fritidsenheten har fått högre kapitalkostnader än budgeterat. Detta beror till största delen på 
den investering som gjordes på IP under senare delen av 2012. 
 
Kostnader för bostadsanpassningsåtgärder beräknas bli högre än budgeterat. 
 
Under året beräknas det uppstå kostnader för en ny överfallsdamm samt ombudskostnader för 
kraftverket Kvarndammen. På grund av att inga medel finns budgeterade för 2013 och framåt 
kommer detta att innebära ett underskott. 
 
Inom nämndens verksamhetsområde befaras eller har följande konton så stora avvikelser mot 
budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder bör vidtas: 
 
1. Bostadsanpassning: Högre bostadsanpassningsåtgärder: -500 000 kronor. 
2. Kraftverket Kvarndammen: Ny överfallsdamm samt ombudskostnader: -1 500 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 maj 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Budgetberedningen 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 105 
 
Information om Östernäs park 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Under slutet av 2012 upphandlades etapp 1 av parken på Östernäs (innanför GC-vägen) samt 
vägen som ansluter vid Kährs. Alla anbuden befanns orena och man beslutade att gå ut med 
ny upphandling. Efter den upphandlingen har man meddelat en anbudsgivare tilldelnings-
beslut och en annan anbudsgivare har begärt överprövning. Förvaltningsrätten avslutade 
kommunikationen för 5 veckor sedan och kommunen väntar nu på beslutet. Förvaltningsrätten 
har dock ännu inte börjat att skriva fram domen. 
 
Detta innebär att projektet blir försenat. Arbetet skulle ha påbörjats efter tjällossningen. 
Färdigställandetidpunkt är den 30 juni 2014 för att pannan beräknas vara borta då. 
 
När det gäller pannan överklagades upphandlingen och man fick börja om.  
 
Nu kommer upphandling också att påbörjas gällande etapp 2 av parkområdet (utanför GC-
vägen). 
 
Etapp 2 är indelat i två delar där anbudsgivarna får lämna anbud på båda delarna separat samt 
tillsammans. Grunddelen; etapp A innebär anläggande av badstrand, flytbrygga, terrassering, 
omklädningsrum för badande. Strandremsan ska flackas ut och rensas och blommande 
lättskött strandvegetation kommer att planteras. Vissa träd kommer att sparas och komplet-
teras med nya. En pir med bänkar ska byggas samt ett terrasserat trädäck där man kan lägga 
till med båtar. Det kommer även att bli trevlig belysning, ett skyltfönster för Ljusdal. 
 
Etapp B är en option som innebär trädäck och promenadstråk öster om piren. 
 
Ärendet kommer till kommunstyrelsen den 30 maj 2013 och vidare till kommunfullmäktige i 
juni.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0255/13 
 
§ 106 
 
Förändring av livsmedelstaxan 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Taxans utformning revideras i enlighet med förslaget. 
 
2. Timavgiften höjs från 600 kronor till 800 kronor. 
 
 
Sammanfattning 
 
I dagsläget uppfyller de kontroller som miljöenheten genomför de krav som livsmedelslag-
stiftningen ställer på att kontrollerna ska vara effektiva och kvalitativa. För att kunna fortsätta 
att genomföra effektiva och kvalitativa kontroller samt erbjuda service av god kvalitet, är en 
höjning av timavgiften nödvändig.  Det är till fördel för både företagandet och viktigt för 
kunden att kommunen kan garantera kontinuitet och hög kvalitet på de livsmedelskontroller 
som genomförs.   
 
Vid en avvägning mellan resultatet från Sveriges kommuner och landstings beräknings-
modell, timavgifterna hos länets kommuner och en rimlighetsbedömning utifrån kommunens 
behov, föreslås en timavgift på 800 kronor både för den offentliga kontrollen och för den 
extra offentliga kontrollen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 maj 2013 
Förslag till taxa för Ljusdals kommun, 3 maj 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0528/12 
 
§ 107 
 
Yttrande gällande samråd om arbetsprogram med tidtabell och översikt 
av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns och skickas till länsstyrelsen Västernorrland (Vattenmyndigheten i 

Bottenhavets vattendistrikt). 
 
2. Yttrandet skickas till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. De flesta av jordens växt- 
och djurarter är helt beroende av en god vattenmiljö för sin överlevnad. Dessutom har man 
idag problem på många håll i Europa med att få fram tillräckligt med dricksvatten. Vatten 
behövs även för energi, industri, hushåll och för föda i form av fisk. Vatten har också ett stort 
värde ur rekreationssynpunkt.  
 
För att skydda och bevara vårt vatten krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete.  I Sverige 
har förvaltning av våra vatten skett sedan länge, men i och med EU:s vattendirektiv har ett 
nytt sätt att arbeta kommit till.  
 
Genomförandet av vattendirektrivet innebär att arbetet ska ske på ett likartat sätt och mot 
gemensamma mål inom hela Europa. Arbetet ska vara inriktat på att minska föroreningar, 
främja hållbar vattenanvändning och förbättra välståndet för de vattenberoende ekosystemen. 
Det övergripande målet är att uppnå god vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2027. 
Varje land har i sina respektive organisatoriska och juridiska system genomfört förändringar 
som behövs för att vattendirektivet ska införlivas. I Sverige innebär det bland annat att fem 
vattenmyndigheter har inrättats, att vattenförvaltningsförordningen har fastställts samt att 
förändringar har genomförts i miljöbalken. 
 
Vattenmyndigheten i Bottenhavet har under våren inkommit med samrådshandlingar om 
”Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Bottenhavets vattendistrikt” 
inför vattenförvaltningsarbetet 2015-2021. 
 
Förslag till yttrande 
 
Det är bra att fria vandringsvägar och återställda vatten för att minska negativ fysisk påverkan 
är högt prioriterat under särskilda utmaningar för Bottenhavets vattendistrikt.  
 
 
Forts s 8
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 Diarienummer 
   KS 0528/12 
 
§ 107 forts 
 
Yttrande gällande samråd om arbetsprogram med tidtabell och översikt 
av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021  
 
Till detta behövs en tydlig handlingsplan hur man kan komma vidare till aktiva åtgärder för 
att möjliggöra vandringsvägar i våra vatten.  
 
I arbetsprogrammet bör det finnas med en del där man tar upp svensk lagstiftning och vad 
som kan förändras för att arbetet med bättre vattenförvaltning också kan underlättas med 
ändamålsenlig lagstiftning. 
 
Det bör också vara en tydligare samordning/styrning från länsstyrelsen vad gäller arbetet med 
vattenförvaltningen inom och mellan kommuner. 
 
Klassificering av modifierade vatten och ekologisk potential får inte i sig utgöra hinder för att 
till exempel vandringsvägar upprättas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 3 maj 2013 
Samråd om Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med 
förvaltningsplan 2015-2021, 3 december 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Länsstyrelsen i Västernorrland 
(Vattenmyndigheten Bottenhavet) 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0182/13 
 
§ 108 
 
Yttrande angående förslaget på egenkontrollprogram för Hennans 
kraftverk, aktbilaga 4 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns och skickas till Mark- och Miljödomstolen i Östersund. 
 
2. Yttrandet skickas till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand.  
 
 
Sammanfattning  
 
Östersunds tingsrätt har förelagt Ljusdals kommun att inkomma med yttrande angående 
egenkontrollprogrammet för Hennans kraftverk och över den prövotid som varit aktuell sedan 
starten av kraftverket.  
 
Enligt sammanfattningen på prövotidsredogörelsen framgår att några signifikanta föränd-
ringar på sjöarnas vattenkemiska eller hydrologiska förhållanden inte har gått att spåra sedan 
Hennans kraftverk togs i drift hösten 2008. 
 
Enligt elfiske som genomförts har reproduktionen av öring i Väljeån inte påverkats negativt 
under prövotiden. Undersökningarna visar snarare på en ökning av öringbeståndet.  Antal och 
totalvikt av uppvandrande öring från Storsjön för lek i Väljeån visar dock att beståndet 
fortfarande är mycket litet. 
 
Vid elfiskeundersökningarna i Väljeån visar riklig förekomst av stensimpans årsungar att 
några bottenfrysningar inte förekommit sedan kraftverket tagits i drift. Ljusdal Energi anser 
vidare att eftersom inga påvisbara negativa effekter av Hennans kraftverk har kunnat spåras 
efter de fyra årens drift, att prövotiden kan avslutas och ersättas med ett program för 
egenkontroll. 
 
Förslag till yttrande: 
 
Elfisket bör redovisa resultatet av fler årskullar än 0+ då alla resultat kan vara avgörande för 
att bedöma huruvida beståndet i Väljeån är stationärt eller vandrande. 
 
Fiskspärren i sig utgör ett hinder där eventuellt uppvandrande fisk vänder och går tillbaka. 
Detta medför att resultatet av fångad fisk i fiskfällan inte behöver representera eller påvisa 
antalet eller vandringsbenägenheten hos öringen i Storsjön. 
 
Dammluckans konstruktion som fiskvandringsväg kan ifrågasättas. Förslagsvis bör ett omlöp 
utredas med yttappning från Hennansjön. 
 
Forts s 10 
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 Diarienummer 
   KS 0182/13 
 
§ 108 forts 
 
Yttrande angående förslaget på egenkontrollprogram för Hennans 
kraftverk, aktbilaga 4 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 8 maj 2013 
Föreläggande från mark- och Miljödomstolen i Östersund 21 mars 2013 
Prövotidsredogörelse från Ljusdal Energi 13 mars 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Mark- och Miljödomstolen i Östersund 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0541/12 
 
§ 109 
 
Nysatsning Kläppaängarna; väg och naturreservat 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att med hjälp av lantmäteriet ompröva 

vägförrättning för Svinhammarsvägen och Edängevägen för att vägen ska kunna vara 
öppen för såväl allmänhet som för kommunen som markägare. 
 

2. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Svinhammarsvägen 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2013, § 39 att omprövning av gällande förrättning 
av Svinhammarsvägen ska ske till en kostnad av 30 000 kronor.  
 
Vägen är spärrad av stenar samt uppgrävd och med vilken rätt det har skett är oklart. 
 
Kommunekolog Pär Lundagårds informerar om att han vid kontakt med Lantmäteriet fått veta 
att om en omprövning av vägförrättningen görs så får vi med högsta sannolikhet rätt till att 
åka på vägen (för skogsbruk och skötsel av badplatsen), men det är inte säkert att allmänheten 
får den rätten. Vi får andelstal i vägen från Edängesidan för att kunna åka över till 
Svinhammarsvägen. Om allmänheten ska få rätt att bruka vägen kan detta vara en planfråga. 
 
 
Kläppaängarnas naturreservat 
 
I samma beslut från kommunstyrelsen ingick också beslut om beviljande av pengar till steg 1 
i projektet  Kläppaängarnas naturvårdsreservat. Kommunstyrelsen biföll att 125 000 kronor 
tas från Naturvårdsfonden och länsstyrelsen har beviljat LONA-bidrag med lika mycket. I 
beslutet stod att ärendet skulle vara avslutat den 1 december 2013.  
 
Kommunekolog Pär Lundagårds informerar om att projektet inte kommer att vara färdigt i år 
utan man vill delvis skjuta upp det till nästa år. Länsstyrelsen ska kontaktas gällande att nyttja 
det beviljade LONA-bidraget nästa år. 
 
Yrkanden  
 
Harald Noréus (FP): Vägen ska vara öppen för alla. Ärendet ska prövas ur allmänhetens 
synpunkt. 
 
Forts s 12 
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 Diarienummer 
   KS 0541/12 
 
§ 109 forts 
 
Nysatsning Kläppaängarna; väg och naturreservat 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Harald Noréus yrkande och finner 
att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0002/11 
 
§ 110 
 
Återtagande av planuppdrag gällande planändring på del av Järvsö-
Kyrkby 23:2 med flera, "Badhus i Järvsö" 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplaneuppdraget för badhus inom Järvsö- Kyrkby 23:2 med flera återtas.      
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade 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 Järvsö 
Lyftet ekonomisk förening. Föreningen fick även option på området för projektering under 2 
år, vilken nu har gått ut.  
 
Föreningen Järvsölyftet har nu inkommit med återkallelse av ansökan om detaljplan samt av 
exploateringsavtalet. 
 
Exploateringsavtal skulle enligt kommunstyrelsens beslut tecknas under planläggningsskedet 
och eftersom planläggning inte har skett så har inte heller något avtal tecknats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 mars 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0274/09 
 
§ 111 
 
Återtagande av planuppdrag för Storbyn 48:1 med flera "Gröna Lund- 
området" i Färila 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplaneuppdrag för Storbyn 48:1 med flera återtas.  

 
 

Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslöt den 13 augusti 2009, § 174 att ge dåvarande samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att ändra den gällande detaljplanen för området. Syftet var att förbättra 
beredskapen för alternativ markanvändning genom att kunna medge bostäder, handel och lätt 
industri.  Den gällande detaljplanen anger kvartersmark för bostadsändamål, där fyra stycken 
radhus i två våningar och garage får uppföras.  
 
Området är beläget utefter Älvvägen i Färila, cirka 200 meter väster om bron över Ljusnan. 
Ljusdals kommun äger marken och initierade planändringen.    
 
Marken omfattas av utökat strandskydd från Ljusnan, 200 meter. Strandskyddet återinträder 
om en ny detaljplan ska ersätta den gällande, varför ett upphävande av strandskyddet måste 
prövas om detaljplanen ska ersättas.   
 
Enligt Översiktlig stabilitetskartering, som redovisar grundförutsättningarna för skred och ras 
längs med Ljusnan, är fastigheten klassificerad som stabilitetszon 2. Området norr om 
fastigheten är klassificerad som stabilitetszon 1. Inom zon 2 finns inga förutsättningar för 
initiala skred eller ras, men zonen kan komma att beröras av skred och ras som initieras inom 
angränsande zon 1. Inom zon 1 finns förutsättningar för initiala spontana eller provocerade 
skred eller ras. Enligt  skredkommissionens rapport 3:95 ska för all nyexploatering, alternativt 
detaljplaneförändring, minst en detaljerad stabilitetsutredning utföras, även inom 
utredningsområdet för den översiktliga stabilitetskarteringen.    
 
Den kommunomfattande översiktsplanen pekar ut området lämpligt för bostäder, vilket 
gällande detaljplan redan medger. Den fördjupade översiktsplanen för Färila pekar ut området 
som lämpligt för bostäder och påtalar att hänsyn måste tas till att grundläggningsförhål-
landena närmast älven är dåliga.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att detaljplaneuppdraget återtas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 26 april 2013 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-05-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

15 

 Diarienummer 
   KS 0360/12 
 
§ 112 
 
Anhållan om markförvärv från Nore 2:58 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Anhållan om markförvärv från Nore 2:58 avslås. 

  
 
Sammanfattning  
 
Ägaren till fastigheten Letsbo 3:32 anhåller om att få förvärva ett område om cirka 1 300 kvm 
av fastigheten Nore 2:58 mellan sin tomt och Norshagsvägen. 
 
Ägaren gjorde samma förfrågan 2002 och fick då beskedet att kommunen i nuläget inte säljer 
mark för utvidgning av villatomten. Frågan skulle dock prövas vid en eventuell kommande 
planläggning efter att Svenska Kraftnät lämnat området. 
 
Svenska Kraftnät har tagit ner kraftlinorna, men har fortfarande optokabel i ledningsstolparna 
och innehar ledningsrätt. Förhållandena har alltså inte nämnvärt förändrats sedan tidigare 
framställning om markköp. Kommunen avvaktar fortfarande Svenska Kraftnäts slutliga flytt 
från området och ett upphävande av ledningsrätten innan detaljplaneläggning kan ske.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 maj 2013 
Anhållan om markförvärv från Nore 2:58, 20 augusti 2012 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): kommunen säljer del av Nore 2:58.  
 
Harald Noréus (FP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningen förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till de båda yrkandena och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-05-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0272/13 
 
§ 113 
 
Priser på industrimark Kläppa industriområde 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Nyetableringsmarken inom detaljplan för Kläppa 27:1 med flera ”Kläppa 

Industriområde”, säljs för 50 kronor per kvadratmeter. 
 
2. Övrig mark inom detaljplan för Kläppa 27:1 med flera ”Kläppa Industriområde”, säljs för 

35 kronor per kvadratmeter. 
 
 
Sammanfattning  
 
Detaljplanen för Kläppa 27:1 med flera ”Kläppa Industriområde” vann laga kraft den 2 maj 
2013. Det för med sig att ny industrimark frigjorts för försäljning och exploatering. Det finns 
en hel del förfrågningar om att få köpa mark i området och dessa har fått vänta på att 
detaljplanen ska vinna laga kraft. 
 
35 565 kvadratmeter finns för nyetablering i området. Utöver detta finns mark både norr och 
söder om Hybovägen för utvidgning av befintliga tomter samt eventuella mindre 
nyetableringar. 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-05-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0458/08 
 
§ 114 
 
Laga kraftbevis gällande detaljplan för del av  Kläppa 27:1 med flera 
"Kläppa industriområde" - för kännedom till kommunfullmäktige 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2012, § 141 att anta detaljplan för Kläppa 27:1 
med flera i Ljusdal ”Kläppa Industriområde”. 
 
Kommunfullmäktiges beslut överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandena den 
13 november 2012. 
 
Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen i Östersund.  
 
Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena den 4 april 2013. Domen vann laga kraft 
den 25 april 2013. 
 
Beslutet har vunnit laga kraft den 2 maj 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Laga kraftbevis Ljusdals kommun 2 maj 2013 
Laga kraftbevis från Mark- och miljödomstolen 25 april 2013 
Dom från Mark- och miljödomstolen 4 april 2013 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-05-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0248/13 
 
§ 115 
 
Lokal trafikföreskrift om parkeringstider på Tingshusparkeringen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Lokal trafikföreskrift om 2 timmars parkering på Tingshusparkeringens norra del 

godkänns. 
 
2. Lokal trafikföreskrift om 24 timmars parkering på Tingshusparkeringens södra del, 

undantaget 8 platser längst österut, godkänns. 
 
3. Lokal trafikföreskrift om 30 minuters parkering på Tingshusparkeringens sydöstra del, 8 

platser, godkänns. 
 
 

Sammanfattning 
 
Efter samråd med köpmän och Ljusdal i Centrum har Gata- och Parkenheten önskemål om att 
göra om parkeringstiderna på Tingshusparkeringen. Anledningen är att de parkeringsplatser 
som idag har fyratimmarsparkering utnyttjas av de som jobbar i centrum hela dagarna, genom 
att ankomsttiden ställs om vid lunchtid. Det innebär att kunderna inte hittar parkeringsplatser. 
För att underlätta för kunderna anordnas 30-minutersparkering för snabba ärenden och 2-
timmarsparkering på knappt halva parkeringsytan. Resterande platser blir 24-timmarsplatser, 
dels för arbetande och dels för tågresenärer. En utvärdering av trafikföreskrifterna kommer att 
genomföras under hösten 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 maj 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-05-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0249/13 
 
§ 116 
 
Belysning i Lomsjöhed 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Belysningsanläggningen i Lomsjöhed rivs. 

 
 

Sammanfattning 
 
Trafikverket ska utföra vägarbeten genom Lomsjöhed och vill därmed veta om belysningsstolparna 
ska vara kvar (de behöver då flyttas). Den fastslagna belysningspolicy som Ljusdals kommun har 
säger ” För att belysning ska uppföras krävs att minst tre bebodda hushåll finns inom ett område av 
samlad bebyggelse (där tomterna gränsar mot varandra eller åtskiljs enbart av väg).” Detta gäller 
såväl kompletterande belysning som befintliga anläggningar. På den aktuella platsen finns idag fem 
hushåll där ägarna är skrivna på adressen men de gränsar inte till varandra och flera av hushållen 
ligger en bit ifrån vägen.  

Ett beslut måste tas för att svar ska kunna lämnas till Trafikverket, som för övrigt muntligen 
meddelat att de inte är intresserade av att belysa vägpartiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse 2 maj 2013 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (FP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag.  
 
Jonny Mill (SRD): ärendet ska föras till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till respektive yrkande och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller hans eget yrkande. 
 
Omröstning begärs 
 
Samhällsutvecklingsutskottet bifaller följande propositionsordning:  
 
Ja-röst till att ärendet förs upp till kommunstyrelsen och Nej-röst till 
samhällsutvecklingsförvaltningen förslag. 
 
Forts s 20



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-05-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0249/13 
 
§ 116 forts 
 
Belysning i Lomsjöhed 
 
 
Omröstningsresultat  
 
Med 3 nej-röster med 2 ja-röster beslutar samhällsutvecklingsutskottet att bifalla 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Omröstningsprotokoll § 116 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Jonny Mill (SRD) X   
Pia Hedblom (SRD)  X  
Yvonne Oscarsson (V)   X  
Christer Sjöström (M) X   
Harald Noréus (FP)  X  
Summa: 2 3 0 
Totalt: 5 
 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
   KS 0088/12 
 
§ 117 
 
Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunstyrelsen uppdras att ta upp frågan för 

beredning och beslut. 
     
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har inkommit från ett tjugotal personer som bor runt Juggasvägen i 
Järvsö. De upplever det som obehagligt att gå ut på kvällarna på grund av att det saknas 
gatubelysning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 februari 2012, § 35 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade ärendet till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
Förvaltningen anser i yttrande den 29 juni 2012 att belysning på Juggasvägen inte är 
nödvändig utifrån gatans trafikmängd. 
 
Förvaltningen skriver att vägen är belägen i en del av Järvsö där trafikmängden och 
hastigheterna är låga. Med anledning av detta, samt det arbete som pågår i kommunen med att 
minska antalet belysningsanläggningar, anser förvaltningen det inte motiverat att utöka antalet 
stolpar i detta område. De belysningsanläggningar som finns i kommunen i dag är många 
tillkomna under en tid med relativt god ekonomi. Med dagens återkommande besparingar 
inom den kommunala sektorn kan inte nya belysningsanläggningar tillföras med samma 
generositet som tidigare. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att en ny gatubelysningspolicy är 
under framtagande och för beslut i kommunfullmäktige. Den nya gatubelysningspolicyn 
kommer att vara vägledande för att avgöra eventuella nyetableringar av belysningspunkter i 
vår kommun. 
 
Eftersom medborgarförslaget handlar om en nyetablering av gatubelysning och av relativt stor 
omfattning är det lämpligt med en grundlig beredning och ett beslut på den nivå som kommer 
att hantera denna form av frågor. 
 
 
Forts s 22
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 Diarienummer 
   KS 0088/12 
 
§ 117 forts 
 
Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö 
 
 
Ordföranden föreslår därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta upp 
frågan för beredning och beslut. Kommunstyrelsen kan då ge samhällsutvecklingsutskottet i 
uppdrag verkställa kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 3 januari 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 juni 2012 
Medborgarförslag 15 februari 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0224/13 
 
§ 118 
 
Ansökan från Musikföreningen Älvdraget om kulturbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från musikföreningen Älvdraget med en summa av 15 000 kronor, för 

genomförande av spelmansstämma i Ljusdals Folkpark den 30 maj till 2 juni 2013 
bifalles. 

 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangsstöd. 

 
 

Sammanfattning  
 
Musikföreningen Älvdraget startade 2012 och har som syfte att arrangera en årligen åter-
kommande spelmansstämma i Ljusdals Folkpark där man vill skapa en mötesplats för musiker 
från hela landet med traditionella akustiska folk- och gammeldansinstrument. Årets 
spelmansstämma (som nu arrangeras för andra året i följd) kommer att äga rum i Ljusdals 
Folkpark under perioden 30 maj till 2 juni 2013 och föreningen söker bidrag för marknads-
föringskostnader samt ”dragplåster” till den publika delen av arrangemanget. 
 
Samråd i ärendet har skett med NärLjus. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 23 april 2013 
Ansökan från Musikföreningen Älvdraget om kulturbidrag 17 april 2013 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Musikföreningen Älvdraget 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0227/13 
 
§ 119 
 
Ansökan från Hudiksvalls kammarkör om bidrag till konsert i Ljusdals 
kyrka i samarbete med Ljusdalsbygdens kammarorkester 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från Hudiksvalls Kammarkör med en summa av 6 000 kronor, för 

genomförande av konsertarrangemang i Ljusdals kyrka den 8 december 2013, bifalles. 
 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangsstöd. 

 
 

Sammanfattning  
 
Hudiksvalls Kammarkör planerar i samarbete med Ljusdalsbygdens Kammarorkester att 
arrangera ett konsertprogram (Juloratorium för stråkorkester, blåskvintett, kör, diskantkör och 
sopransolist) med framträdanden i Forsa kyrka den 7 december 2013 samt i Ljusdals kyrka 
den 8 december 2013. 
 
Publikintäkter för arrangemangen beräknas inte täcka kostnaderna fullt ut och Hudiksvalls 
kommun har beslutat om ett bidrag på 6 000 kronor avseende konsertarrangemanget i Forsa 
kyrka. Hudiksvalls Kammarkör ansöker nu även hos Ljusdals kommun om ett bidrag i samma 
nivå för genomförande av konsertarrangemanget i Ljusdals kyrka. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 april 2013 
Ansökan från Hudiksvalls Kammarkör 18 april 2013 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Hudiksvalls kammarkör 
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0232/13 
 
§ 120 
 
Ansökan från Museets Vänners om evenemangsbidrag för "Det hvar på 
tiden" 2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från föreningen Museets Vänner med en summa av 10 000 kronor, för 

genomförande av evenemanget ”Det hvar på tiden – Ljusdals kulturhistoriska festival” 
lördagen den 1 juni 2013, bifalles. 

 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangsstöd. 

 
 

Sammanfattning  
 
En sammanslutning av föreningen Museets Vänner och ”Den oberoende kommittén för 
Ljusdals municipalsamhälles framåtskridande” planerar för fjärde året i rad att arrangera 
Ljusdals kulturhistoriska festival ”Det hvar på tiden” lördagen den 1 juni 2013, denna gång 
med temat Brott och Straff.  
 
Festivalen finansieras till stora delar av icke-kontant sponsring från lokala företag och 
organisationer samt ett stort antal ideella arbetstimmar. Årets upplaga av festivalen innehåller 
dock några programpunkter som kräver direkta kontanta medel, och för att täcka dessa 
kostnader ansöker föreningen Museets Vänner om ett kommunalt arrangemangsbidrag på 
10 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 april 2013 
Ansökan från föreningen Museets vänner 24 april 2013 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (SRD): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Museets vänner 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0176/13 
 
§ 121 
 
Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom år 2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Utskottets förslag överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla 
insatser inom samhällslivets alla områden. Stipendiet utdelas till personer, organisationer och 
sammanslutningar som är bosatta och verksamma inom Ljusdals kommun eller har annan 
särskild anknytning till kommunen. 
 
Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom kommunstyrelsen. Den 
totala stipendiesumman är 25 000 kronor. Kommunstyrelsen äger rätt att uppdela summan på 
en eller flera mottagare eller reservera medlen till nästa års stipendiesumma. Vid ansöknings-
tidens utgång den 31 mars 2013 har 7 förslag inkommit. Efter ansökningstidens utgång har 
ytterligare en ansökan inkommit: 
 
Järvsö Bollkonto/Kent Skalberg 
Curt-Olov Wennberg 
Eva Eriksson 
Jonas Söderlund 
Peter Hjelm 
Kulturföreningen Scensation 
Samantha Ohlanders 
Eiwor Kjellberg (för sent inkommen) 
 
Samhällsutvecklingsutskottet diskuterar ärendet och överlämnar förslag till kommunstyrelsen. 
. 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning över nomineringar till Ljusdals kommuns Kulturstipendium/Kulturdiplom 
2013 
Ansökningar 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 122 
 
Information om Arrendeavtal för Folkparken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Efter att det visat sig att Håkan Carblom inte ville arrendera parken på kommunens villkor 
gick man ut med anbudsförfrågan och fick in några svar. Efter intervjuer var bedömningen att 
Sauna behandlingshem var de mest seriösa. 
 
Sauna behandlingshem kommer att driva minigolf och enklare servering samt en del 
kringarbete medan kommunen har hand om grönytorna. Curt-Olov Wennberg kommer att 
vara engagerad som kommunens representant i parken. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen kommer att fortsätta med renoveringar i parken. Yttre 
renovering av restaurangen kommer att ske i sommar, bergvärme är redan färdigt. Sedan 
återstår inre renoveringar. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0060/13 
 
§ 123 
 
Ansökan från Bussgods i Gävleborg AB om att få köpa fastigheten 
Kläppa 25:1 (eller del av) 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Fastigheten Kläppa 25:1 (del av) ska inte försäljas. 

 
 

Sammanfattning  
 
Nuvarande hyresgäst i fastigheten Kläppa 25:1 (del av) i Ljusdal, Bussgods i Gävleborg AB, 
har inkommit med önskemål om att få köpa fastigheten. 
 
Fastigheten saknar eget bokfört värde och ingår i Kläppa 25:1 som omfattar hela Rese-
centrum. En försäljning kommer att innebära problem för busstrafiken till och från 
Resecentrum samt minska handlingsutrymmet för en eventuell utveckling av området. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 6 maj 2013 
Önskemål om köp av fastigheten Kläppa 25:1 i Ljusdal, 4 februari 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0235/11 
 
§ 124 
 
Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottets beslut 
 
1. Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att Nicklas Bremefors och Richard Brännström 

kallas till nästa kommunstyrelsens sammanträde för att redogöra för läget. 
 
 
Sammanfattning  
 
Den 9 september 2010 § 216 gav kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen och AB 
Ljusdalshem i uppdrag att ta fram ett bredare beslutsunderlag med analyser av samordnings-
konsekvenser med mera. 
 
Konsultföretaget fasticon har utrett fördelar och nackdelar med en gemensam 
fastighetsförvaltning. Företaget rekommenderar en samordnad fastighetsförvaltning såtillvida 
att Ljusdals Servicehusbolag överförs som dotterbolag till Ljusdalshem AB och att 
Ljusdalshem övertar verksamhetsförvaltningen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 297 att samordna den kommunala 
fastighetsförvaltningen med Ljusdalshem samt och genomföra en utredning avseende 
organisatorisk tillhörighet för skolornas institutionsvaktmästare.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens föreslår den 6 maj 2013: 
 
1. Fastighetsförvaltningen som idag bedrivs inom kommunens fastighetsenhet samordnas 

med Ljusdalshem. 
 
2. Kommunen träffar förvaltningsavtal med Ljusdalshem. 
 
3. En ny fastighetsfunktion införs i kommunen. En fastighetsfunktion som har beställar- och 

ägarrollen. 
 
4. Fastighetsenhetens arbetsledning, vaktmästare och hantverkare samt skolans institutions-

vaktmästare överförs till Ljusdalshem. 
 
5. Kommunen beslutar fortsatt om köp/försäljning, investeringar, underhållsplaner, 

lokalförsörjning etcetera. 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-05-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 Diarienummer 
   KS 0235/11 
 
§ 124 forts 
 
Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 6 maj 2013 
Kommunfullmäktiges beslut 19 december 2013, § 297 
fasticons utredning 
 
 
Beslutsexpedierat 
kommunstyrelsens beredning 
Akt  
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-05-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 125 
 
Information om arrendeavtal för Föne flygfält 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Avtalet om arrende av Föne flygplats går ut den 31 maj 2014. Uppsägning ska ske 6 månader 
i förväg. 
 
I dagsläget betalar arrendatorerna inget arrende utan sköter ett visst underhåll åt kommunen. 
 
Avtalet kommer att omförhandlas och om det blir en förlängning kommer de att få betala 
något. 
 
Verksamheten går bra och behov finns av mer utrymme. Arrendatorerna är nu rädda att 
Fortifikationsverket ska riva upp asfalt från några sidobanor som har privata markägare. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-05-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0048/11 
 
§ 126 
 
Ändringar i delegeringsordningen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Ärendet tas upp på nästa möte med samhällsutvecklingsutskottet. Förtydliganden ska ske 

vid nästa möte. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har arbetat med kommunstyrelsens delegeringsordning och 
föreslår en del ändringar. Ärendet tas som information idag och tas upp igen nästa månad för 
att ett förslag ska kunna lämnas till kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-05-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

33 

 Diarienummer 
     
 
§ 127 
 
Arvoden för samhällsutvecklingsutskottet i samband med styrgrupps-
möten för fördjupad översiktsplan Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet tas upp vid nästa möte. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet är styrgrupp när det gäller arbetet med fördjupad översiktsplan 
för Järvsö. 
 
Samhällsutvecklingsutskottets ordinarie ledamöter har ett fast arvode. Mötena med 
styrgruppen samt deltagande vid medborgarmöten i Järvsö innebär en markant ökning av 
antalet möten. Detta innebär ökade arvodeskostnader för utskottet, pengar som inte finns i 
budget.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-05-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

34 

 Diarienummer 
     
 
§ 128 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Laga kraftbevis gällande detaljplan för Öje 9:82 i Järvsö ”Bostäder vid Bergvägen”  

KS 0427/07 
 

2. Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2013, § 59 om prioritering av lokalbehov april 
2013  KS 0243/13 

 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-05-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0177/13 
 
§ 129 
 
Ljusdalsbygdens Museums ansökan om medel till en utställning om 
koreografen Per Jonsson 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ljusdalsbygdens museums chef Owe Norberg och Musik- och kulturchef Lasse Norin får 

jobba vidare med ärendet och återkomma med mer information. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2013 att återemittera ärendet om bidrag till utställning 
om Per Jonsson.  
 
Ett betydande arkivmaterial kring koreografen Per Jonssons uppsättningar och arbete finns på 
Dansmuseet i Stockholm och långtgående samtal har förts med dess museichef om att flytta 
detta material till Ljusdalsbygdens Museum, där detta skulle utgöra grunden till en permanent 
utställning/forskningscenter i Ljusdal. Genom samarbetet med Per Jonsson Dance Center och 
Dansmuseet i Stockholm får Ljusdalsbygdens Museum en helt ny kontaktyta inom 
museivärlden som kommer att betyda mycket för museets framtida utveckling. Per Jonsson är 
också välkänd utanför landets gränser och man räknar därigenom med återkommande 
utländska besökare till museet i framtiden. 
 
I den regionala kulturplanen för Gävleborgs län omnämns Per Jonsson Dance Center i 
berömmande ordalag som en utvecklingskraft för både Ljusdals kommun och för regionen. 
Ett planerat framtida ekonomiskt engagemang från Landstingets sida för att förlänga 
utvecklingsarbetet med Per Jonsson Dance Center i Ljusdal kräver dock ett motsvarande 
kommunalt engagemang och stöd. Finansieringen av utställningskostnaderna från 
kommunens sida är därför också i detta hänseende strategiskt viktig. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslog den 2 april 2013: 
 
1. Kommunstyrelsen föreslås bifalla ansökan från Ljusdalsbygdens Museum om extra 

anslag (331 000 kronor) för uppbyggnad av en permanent utställning/forskningscenter 
kring koreografen Per Jonssons uppsättningar och arbete inom konstområdet modern 
dans. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslås besluta om finansiering av projektet. 
 
Ljusdalsbygdens museums chef Owe Norberg och Musik- och kulturchef Lasse Norin 
informerar vid dagens sammanträde om att det finns en koppling till regionen och 
länsstyrelsen.  
 
Forts 36 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-05-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0177/13 
 
§ 129 
 
Ljusdalsbygdens Museums ansökan om medel till en utställning om 
koreografen Per Jonsson 
 
Utställningen är omnämnd i kulturplanen. Region Gävleborg och länsstyrelsen vill gärna visa 
upp att vi gör något i länet. Den regionala kulturplanen har fått kritik av kulturrådet på grund 
av att den bara fastställer befintlig kultur och inte innehåller något nytt. Dessutom är den 
koncentrerad till Gävle. Därför letar nu regionen efter regionala projekt som inte ligger i 
Gävle. Hur mycket bidrag man kan få från regionalt håll är däremot oklart. 
 
Mycket av teknikinvesteringen till utställningen kommer museet också ha nytta av i övrig 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 april 2013 
Ansökan från Ljusdalsbygdens museum 20 mars 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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