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 Diarienummer 
     
 
§ 130 
 
Rovdjurscentret De 5 Stora angående upprustning av Badtjärn 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
VD:n på Rovdjurscentret De fem stora Benny Gäfvert informerar om Badtjärn som ligger i 
nära anslutning till Järvzoo. 
 
Badtjärn har varit och är ett utflyktsmål för allmänheten, skolor, förskolor, idrottsföreningar 
med mera. Järvsöbaden, som äger marken, använde på trettiotalet tjärnen för sina gäster som 
också tog hälsosamma bad där. Numera inbjuder inte tjärnen till bad, men är ett populärt 
strövområde inte bara för hotellens gäster utan för allmänheten. 
 
Tjärnen och området runtomkring är slitet. Grillplatsen och vindskydden finns knappt kvar 
och tjärnen är delvis igenväxt. 
 
Bennys önskan är att kunna restaurera området via ett Lona-projekt, vilket betyder att 
kommunen skulle söka pengar från länsstyrelsen. Om bidrag beviljas kräver det att 
kommunen bidrar med lika mycket. Rovdjurscentret skulle också kunna bidra i projektet, 
främst med arbetstid. 
 
I projektet skulle bland annat ingå en upprensning av dammen och av området runt omkring. 
En trätrottoar skulle kunna anläggas från parkeringen för att göra det möjligt även för 
funktionshindrade att komma till tjärnen samt en brygga längs kanten. Tanken är också att 
möjliggöra fiske i tjärnen, men det blir troligtvis svårt att få till fiskvandring. Eventuellt kan 
ingreppen i dammen kräva en vattendom och då blir det mer omfattande än vad Benny tänkt 
sig. 
 
Benny Gäfvert arbetar på en projektplan och ber att få återkomma med mer information när 
denna är färdig. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0248/08 
 
§ 131 
 
Gång- och cykelväg längs Hybovägen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets föreslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Uppdraget anses som slutfört och avslutas.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen gav den 7 augusti 2008 § 188 dåvarande samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att göra en översiktlig studie av en GC-väg längs med Hybovägen för hela avsnittet 
Smedgatan- Torsvägen samt att påbörja detaljplaneringen av den första etappen Smedgatan- 
Rattgatan. Sträckan har studerats och även planlagts till stor del. Studien indelades i fyra 
etapper.  
 
Etapp 1:   Smedgatan- Rattgan, har genomförts.  
 
Etapp 2:  Rattgatan- Plåtslagargatan, har detaljplanerats.    
 
Etapp 3:  Plåtslagargatan- Godtemplarvägen, har detaljplanerats.  
 
Etapp 4:  Godtemplarvägen- Torsvägen, har utretts i samråd med gata- och parkenheten. Att 

anlägga GC- väg längs sträckan bedöms omotiverat då det finns alternativa 
färdvägar från bostadsområdena i Kläppa.    

  
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 28 maj 2013 
Kommunstyrelsens protokoll 7 augusti 2008, § 188 
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 Diarienummer 
   KS 0260/13 
 
§ 132 
 
Detaljplan för Svemarksbyn, Järvsö-Hamre 12:41 i Harsa - begäran om 
planuppdrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att se över gällande detaljplan för 

Svemarksbyn och pröva utökad byggrätt för bostadsändamål.  
 
2. Den del av planen som avser utökad byggrätt bekostas av sökanden.  
 
 
Sammanfattning  
 
Detaljplanen (byggnadsplan från 1982) omfattar ett område i direkt anslutning till Harsasjön 
och anger områden för fritidshus samt område för stugby, idrottsområde, grönområden och 
vägar.     
 
Fastighetsägaren till Järvsö- Hamre 12:57 med flera har inlämnat ansökan om att detaljplanen 
för området ändras i syfte att utöka den högsta tillåtna byggnadsarean med 35 kvadratmeter 
för komplementbyggnader. Nuvarande bestämmelser anger 100 kvadratmeters byggrätt för 
bostadsändamål, vilket inbegriper både huvudbyggnad och komplementbyggnader (förutom 
en så kallad friggebod på 15 kvm). Byggrätten anses snävt tilltagen.  
 
Förvaltningen anser att ett tillägg till planbestämmelserna om utökad byggrätt för komple-
mentbyggnader kan vara lämpligt.  
 
Vad gäller detaljplanens övriga bestämmelser konstaterar förvaltningen att tre av fem av 
planens byggnadsområden har styckats upp i fler tomter än vad planen tillåter. Områdena får 
enligt planen inte indelas i fler än en tomt.  
 
Planen innehåller även bestämmelsen om att byggnadsområdet för ”stugby” endast får 
användas för uthyrningsändamål. Det är en bestämmelse som det enligt plan- och bygglagen 
inte finns stöd för.      
 
Det finns därför skäl att se över planen samt att pröva utökad byggrätt för bostadsändamål.     
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 28 maj 2013 
Begäran om ändring av byggnadsplan för Svemarksbyn, Järvsö-Hamre 12:41 i Harsa 
 
 
Forts s 7
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 Diarienummer 
   KS 0260/13 
 
§ 132 
 
Detaljplan för Svemarksbyn, Järvsö-Hamre 12:41 i Harsa - begäran om 
planuppdrag 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0190/13 
 
§ 133 
 
Detaljplan för Järvsö Kyrkby 23:19, Alpbyn - information 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
I samband med planläggningen av Järvsö-Kyrkby 23:19 med flera ”Alpbyn” har ett fel 
upptäckts i den detaljplan som redan finns för området. Den väg som går upp på Öjeberget, 
Alpvägen, har en annan sträckning än vad gällande detaljplan anger. Detta fel är nödvändigt 
att åtgärda för att undvika problem i planarbetet på Öjeberget, både nu och i framtiden.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen avser därför åtgärda felet i det nya planuppdraget för 
området, detaljplan för Järvsö-Kyrkby 23:19 med flera ”Alpbyn”. Som en konsekvens av 
detta kommer denna plan omfatta ett större geografiskt område än vad som tidigare varit 
avsett.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 maj 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0195/12 
 
§ 134 
 
Yttrande gällande inkommen skrivelse från Nordisk vindkraft angående 
vindpark Degerkölen i Ljusdals kommuns vindbruksplan 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Nordisk vindkrafts egen utredning över området Degerkölens lämplighet för vindkraft 

tillför inte ny information som föranleder ändrade värderingar till fördel för 
vindkraftsetableringar i området.  

 
 
Sammanfattning  
 
Degerkölen är ett av de områden som prövades för att ingå i det tematiska tillägg om 
vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan, vilket antogs av kommunfullmäktige den 19 
november 2012, § 214. Efter samrådet och de inkomna synpunkterna beslutade kommunen att 
Degerkölen inte är lämpligt för vindkraft och området togs därför ut ur vindkraftsplanen.  
 
Skrivelsen som yttrandet gäller kommer från Nordisk vindkraft och har inkommit på grund av 
att kommunfullmäktige beslutade om ett tillägg då det tematiska tillägget om vindkraft till 
Ljusdals kommuns översiktsplan antogs: 
 
” Framkommer ny information eller ändrade värderingar, till fördel för vindkraftsetable-
ringar, gällande påverkan på naturreservat, riksintressen för naturvård, kulturmiljövård samt 
natura 2000-områden vid vindkraftsetablering ska Degerkölenområdet återinföras i Ljusdals 
kommuns vinkraftsplan”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 23 maj 2013 
Nordisk Vindkrafts skrivelse och bilagor 12 mars 2013 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

10 

 Diarienummer 
   KS 0309/13 
 
§ 135 
 
Fastighetsregleringar med anledning av ändrad detaljplan för tidigare 
kraftledningsgata i Slotte 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Kommunen köper av Norrsvedja fastigheter för en köpeskillingen på 60 kronor per kvm 

ett skifte om cirka 150 kvm av fastigheten Slotte 5:22. Skiftet fastighetsregleras till 
fastigheten Slotte 46:1 och kommunen bekostar fastighetsbildningen.  
 

2. Kommunen säljer till ägaren av fastigheterna Slotte 29:1 och 5:37 för en köpeskilling på 
60 konor per kvadratmeter ett område om cirka 156 kvm av fastigheten Slotte 46:1. 
Köparen bekostar fastighetsbildningen. 

 
 
Sammanfattning  
 
Detaljplan för tidigare kraftledningsgatan i kvarteret mellan Stenhuggargatan och 
Egnahemsgatan har ändrats innebärande att ledningsområdet nu har blivit bostadsmark. 
 
Kommunen kan frigöra en villatomt längst norrut i kvarteret. Det finns också önskemål från 
ägaren till Slotte 29:1 och 5:37 om kompletteringsköp för att få en bättre tomtfigur.    
 
Norrsvedja fastigheter äger ett litet skifte som är en del av Slotte 5:22 och som borde 
ingå i den tillkommande bostadstomten och dels även i kompletteringsköpet som grannen vill 
göra. Grannen vill även köpa till mark söder om tomten och ägarna till Slotte 29:3 och 5:40 
har även de önskemål om kompletteringsköp. Då förvaltningen inte har klart för sig hur detta  
ska se ut får det komma som en etapp 2. 
 
Beslutsunderlag 
     
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 3 juni 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0058/13 
 
§ 136 
 
Ljusdals IF:s begäran om att förändra taxorna för hyror av kommunala 
anläggningar 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Utredningsenheten får i uppdrag att utreda förhållandet mellan driftbidraget till 

föreningsägda anläggningar och de taxor som idag föreligger på våra kommunala 
anläggningar. 

 
2. Beslut om Ljusdals IF:s begäran avvaktas tills utredningen är klar. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals IF vill att kommunen ser över och förändrar taxorna för hyror av sporthallar, gräs- 
och grusplaner eftersom det är en stor kostnad för föreningen. Deras förslag är:  
 
Ta bort kostnaderna för plan och hallhyror eller sänka dem till en lägre fast årskostnad 
Eventuella hyreskostnader delas upp i månadsavgifter. 
 
Föreningen bedriver idag en stor ungdomsverksamhet som betalas via medlemsavgifter och 
deltagaravgifter. Det förekommer att avgifter inte kommer föreningen tillgodo på grund av att 
medlemmarna inte har betalningsförmåga, en orsak till detta är att familjer med många barn 
ofta med invandrarbakgrund deltar i föreningens verksamhet. Att öka avgifter eller att 
avstänga familjer på grund av bristande betalning anser föreningen inte vara en framkomlig 
väg utan medför att de inte kan delta i föreningens verksamhet.  
 
Ska kommunen ta bort kostnaderna för plan- och hallhyror eller sänka dem måste det även 
gälla för de andra föreningarna i kommunen. Dessutom måste man också kompensera de 
föreningar som icke har sin verksamhet på kommunala anläggningar utan äger/driver dem 
själva. Enbart plan- och hallhyrorna som tas ut av föreningslivet handlar om cirka: 900 000 
kronor per år. 
 
Skulle politiken välja alternativet att införa nolltaxa för föreningslivet måste Fritidsenhetens 
budget ökas med motsvarande summa för att nuvarande verksamhet ska kunna drivas på 
samma nivå. 
 
 
Forts s 12
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 Diarienummer 
   KS 0058/13 
 
§ 136 forts 
 
Ljusdals IF:s begäran om att förändra taxorna för hyror av kommunala 
anläggningar 
 
Driftbidraget till föreningar med egna anläggningar täcker bara en bråkdel av de verkliga 
kostnader man har för att driva sina egna anläggningar. Man får också bekosta alla sina 
nyinvesteringar och vaktmästarkostnader, vilket inte drabbar de föreningar som bedriver sin 
verksamhet på kommunala anläggningar. Väljer politiken att införa nolltaxa måste man även i 
rättvisans namn höja driftbidragen till föreningar med egna anläggningar. Alternativet att 
sänka kostnaden till en lägre hyra medför också att fritidsenheten måste kompenseras för 
intäktsbortfall. 
 
Gör man en analys och tittar på våra närliggande kommuner så ligger våra taxor något  
lägre än andra Hälsingekommuner. Ingen av dessa kommuner har nolltaxa. 
 
Att dela upp kostnaderna i månadsavgift eller en fast årskostnad är fullt möjligt att 
genomföra, men att hitta rätt nivå på den i förhållande till driftbidraget till föreningar med 
egna anläggningar bör utredas. 
 
Detta är en tidskrävande utredning och bör därför läggas på utredarenheten som har 
kompetens och erfarenhet av utredningsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 maj 2013 
Skrivelse från Ljusdals IF, 5 februari 2013 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S), Torsten Hellström (M), Jonny Mill (SRD): bifall till samhälls-
utvecklingsförvaltningens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0037/11 
 
§ 137 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande ombyggnad av före detta Hofréus 
fastighet, Färila skola 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Den ekonomiska slutredovisningen godkänns och underskottet på 411 933 kronor täcks 

ur kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2011, § 57 att anvisa 2 miljoner kronor ur 
kommunens investeringsbudget för ombyggnad av före detta Hofréus, Färila skola. 
 
Den 6 oktober 2011, § 259 beslutade kommunfullmäktige om ytterligare investeringsmedel 
på 1 130 000 kronor. 
 
Enligt den ekonomiska slutredovisningen har ombyggnaden kostat 3 541 933 kronor. Anvisat 
anslag har överskridits med 411 933 kronor. 
 
Orsaken till överskridandet är ersättning av överbetongen i hela huset med ventilerat 
nivellgolv. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 maj 2013 
Ekonomisk slutredovisning 8 maj 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0045/11 
 
§ 138 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande tillbyggnad av Korskrogens förskola 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Den ekonomiska slutredovisningen godkänns och underskottet på 77 818 kronor täcks ur 

kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2011, §162 att anvisa 2 355 000 kronor ur 
kommunens rörelsekapital 2011 för tillbyggnad av Korskrogens förskola. 
 
Enligt den bilagda ekonomiska slutredovisningen har tillbyggnaden kostat 2 432 818 kronor. 
Anvisat anslag har överskridits med 77 818 kronor. Orsaken till överskridandet beror på 
utökade markarbeten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 maj 2013 
Ekonomisk slutredovisning 8 maj 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0437/12 
 
§ 139 
 
Angående förfrågan om köp av Kläppa 25:3 "Nyholmen" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Innan beslut kan fattas om Nyholmen ska planerna för Östernäs avvaktas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun köpte fastigheten Kläppa 25:3 ”Nyholmen” av Ljusdalshem för att få 
rådighet över markområdet. En eventuell gångtunnel eller ny bro till Östernäsområdet kan 
komma att inkräkta på fastigheten. 
 
Gällande detaljplan innebär att området betecknas som ”område för trafikändamål”, vilket 
torde innebära svårighet att få tillstånd för annan verksamhet. 
 
Om intresse finns att bevara byggnaden skulle en försäljning för nedmontering på annan plats 
vara möjlig. 
 
Som exempel flyttades stationshuset i Hennan till Järnvägsmuseet i Gävle, kanske passar 
denna byggnad i ett liknande projekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 maj 2013 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 24 
 
Yrkanden 
 
Torsten Hellström (M): Avvakta planerna för Östernäs. 
 
Jonny Mill (SRD), Björn Mårtensson (S): bifall till Torsten Hellströms förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Torsten Hellströms förslag och finner 
att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
   KS 0297/13 
 
§ 140 
 
Bibliotek i Röda gården 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. I avvaktan på beslut från utbildningsnämnden tas förslag om flytt av Järvsös bibliotek till 

Röda gården inte fram för närvarande. 
 

 
Sammanfattning  
 
Diskussionen om att flytta Järvsö bibliotek från Öjeskolan till Röda gården har pågått en tid, 
men eftersom utbildningsnämnden inte har med Röda gården i sin prioritering av lokalbehov 
torde frågan för närvarande inte vara aktuell. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 juni 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
     
 
§ 141 
 
Information om Giganten 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet har tidigare lyft frågan och fått information om att anbud skulle 
inhämtas samt att ersättning från försäkringsbolag inte är aktuell. 
 
Igår, den 10 juni 2013, beslutade  kommunfullmäktige om att anta anbud gällande renove-
ringen. Eftersom ärendet inte var kungjort i laga ordning var hela kommunfullmäktige tvunget 
att vara enigt om att ta upp det på mötet, vilket det blev en del diskussioner om. 
 
Anbudsförfrågan var skickat till 9 företag, men endast ett anbud inkom. En ganska snäv 
tidsram är satt för slutförandet, vilket kanske gjorde att flera företag avstod från att lämna 
anbud. Det antagna anbudet är på cirka 4 miljoner kronor. 
 
Giganten byggdes för 20 år sedan så önskemål om reparation (till exempel golvbyte) har 
funnits länge. Takläckage har varit ett problem sedan hallen var ny. Golvet skadades vid 
takraset och nu väljer man att byta hela golvet för att få en idrottshall som håller länge. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
     
 
§ 142 
 
Information om Folkparken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens chef Stig Olson informerar om Folkparken: 
 
Minigolf och serveringen fungerar precis som tidigare med samma öppettider och sköts av 
Sauna behandlingshem.  
 
Curt-Olov Wennberg är kommunens representant i parken och hjälper till med lite av varje. 
Kontrakt vid bokning av parken skrivs med fastighetsenheten. I kontraktet ska också 
parkering ingå och möjligheten att ta ut eventuell parkeringsavgift ska också regleras. 
 
Älvdraget, Cruisingen, Mittia, Håkan Carblom är några exempel på de som har bokat parken i 
sommar. 
 
Enligt tidigare fattat beslut ska restaurangdelen renoveras utvändigt. Bergvärme är indraget, 
takbyte är genomfört. Nu har man hittat fuktskador på terrassen som gör att renoveringen 
kommer att blir dyrare än planerat. 
 
Önskvärt vore att även kunna restaurera restaurangen invändigt, men för det krävs mer 
pengar. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
     
 
§ 143 
 
Information om samordnad fastighetsförvaltning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen fick den 30 maj 2013, §163 information om förslaget gällande samordnad 
fastighetsförvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens chef Stig Olson informerar om att uppdrag gavs om att 
komplettera förslaget med några punkter, vilket Richard Brännström, VD för Ljusdalshem, 
kommer att göra. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
     
 
§ 144 
 
Information om installation av hiss på Metro 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
En rullstolsbunden elev som gått på Nybo skola kommer i höst att börja på Öjeskolan i Järvsö 
och för att eleven ska kunna delta i skolans "fritidsklubb" som hålls på översta våningen i 
fritidsgården Metro så måste hiss installeras. Det går inte att sätta in en trapphiss utan det 
måste vara en utvändig hiss. 
 
Kostnaden är beräknad till cirka en miljon kronor. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
     
 
§ 145 
 
Information om Hälsinge Outdoor Event på Älvvallen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Hälsinge Outdoor Event har med kort varsel beslutat sig för att flytta sitt evenemang från 
Ljusdals flygfält till Älvvallen. Mässan äger rum den 15-16 juni 2013 och fritidschef Pär 
Ferm har skrivit avtal med arrangören, där även parkeringen är reglerad. 
 
Det kommer att förekomma en hel del skjutning och tillstånd är inhämtat från Polisen. 
Området bortom Baseballplanen är utarrenderat och marken där måste täckas med dukar för 
att hindra att lerduvekross hamnar på marken. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 
   KS 0326/13 
 
§ 146 
 
Information om Lekplatsomröstning i Ämbarbo, Ljusdal - ett 
demokratiprojekt 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 21 juni 2011, § 80 om att åtgärderna i 
lekplatsutredningen skulle genomföras med vissa revideringar. Eftersom inga särskilda pengar 
har tillskjutits måste renoveringen ske med egna medel och det gör att man inte kan renovera 
så många parker per år. Dessutom tillkom Folkparkens lekplats och den fanns inte med i 
utredningen.  
 
Vid Torsvägen i Ämbarbo (intill befintliga boulebanor) kommer barnen (0-18 år) att få vara 
med att rösta om vilken sorts lekplats de vill ha. Tre olika förslag finns att rösta på och alla 
förskolebarn i Ämbarbo kommer att vara med samt elever på friskolan Vintergatan. Vinnande 
förslag kommer att byggas under 2014. Omröstningen pågår till och med denna vecka (vecka 
24). 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 Diarienummer 
     
 
§ 147 
 
Information om bidragsansökningar till Trafikverket 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Gata- parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om de ansökningar gata- och parkenheten 
gjort om statlig medfinansiering med 50% till tre olika projekt: 
 
GC-väg Nordgatan  
GC-väg som ansluter till Norrkämstavägen och till Bjuråkersvägen. Breddning av den ena 
trottoaren. Kostnad: 2,5 miljoner kronor. 
 
GC-väg Mohlinsgatan  
GC-väg som ansluter från vägen till Sjukhuset och ner till Hotellgatan. Förenklar promenaden 
till kollektivtrafiken  
Kostnad: 600 000 kronor. 
 
Avsmalningsprojekt Åsgatan  
Vägen är för bred och man vill jobba med avsmalningar för att sänka farten. Pilotprojekt för 
andra kommande projekt.  
Kostnad: 700 000 kronor. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 
     
 
§ 148 
 
Information om ogräs i Ljusdals centrum 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
En del kritik har inkommit gällande ogräs i främst Gamla stan. 
 
Emma informerar om att man ligger efter med rensning, men håller på att jobba i kapp. 
På en del håll har skötseln blivit eftersatt då man håller på att testa lite olika saker. 
 
Parkbudgeten räcker inte riktigt till och många år har man tagit av Gatans budget. I år har man 
tänkt klara sig med den egna budgeten för att sedan utvärdera. 
 
När nya saker anläggs så försöker man tänka skötseleffektivt, men det går inte att bygga helt 
skötselfritt. 
 
I Gamla stan är snöröjningen inte så snäll mot planteringarna och rabatterna är inte anlagda 
för att vara skötseleffektiva. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

25 

 Diarienummer 
   KS 0278/13 
 
§ 149 
 
Ansökan från Loos Hembygdsförening och Finnmarkens Historiegrupp 
om kulturbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från Loos Hembygdsförening med en summa av 2 500 kronor bifalles, 

för genomförandet av lokalhistorisk temautflykt med föreläsning 18 juli 2013. 
 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangsstöd. 

 
 

Sammanfattning  
 
Loos Hembygdsförening i samverkan med Finnmarkens Historiegrupp anordnar varje år ett 
antal offentliga utflykter till intressanta historiska platser i Loos och Orsa finnmark under 
rubriken ”Lär känna våra finnmarker”. Under Loosveckan 2013 planeras ett arrangemang i 
Kyrkbyn som är Loos sockens första finnbosättning med föreläsning i ämnet skogsfinsk 
kultur av fil.dr. Maud Wedin från Falun. Hembygdsföreningen ansöker nu om ett bidrag på 
2 500 kronor för detta arrangemang, avseende föreläsningsarvode inklusive resekostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse 23 maj 2013 
Ansökan från Loos Hembygdsförening 17 maj 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Loos Hembygdsförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 Diarienummer 
   KS 0254/13 
 
§ 150 
 
Ansökan från Musik i Ljusdal om Evenemangsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från Musik i Ljusdal med en summa av 7 500 kronor bifalles, för 

genomförande av jubileumskonsert den 6 oktober 2013, i anslutning till föreningens 25-
årsjubileum. 

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

 
 

Sammanfattning  
 
Arrangörsföreningen Musik i Ljusdal firar under 2013 sitt 25-årsjubileum genom att arrangera 
en extra offentlig jubileumskonsert med gruppen Three for Tango den 6 oktober 2013 i 
Missionskyrkans lokaler i Ljusdal. Föreningen ansöker nu om ett bidrag på totalt 15 000 
kronor för genomförandet av detta arrangemang samt för inköp av en ljusanläggning för 
föreningens olika konsertarrangemang. Efter kontakt med föreningens ordförande har 
överenskommelse gjorts om att Musik i Ljusdal kostnadsfritt får låna en befintlig mobil 
ljusanläggning av Estrad Ljusdal/Musikskolan vid föreningens planerade arrangemang i 
framtiden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse 23 maj 2013 
Ansökan från Musik i Ljusdal 30 april 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Musik i Ljusdal 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 
   KS 0185/13 
 
§ 151 
 
Ansökan från Ljusdalsbygdens kammarorkester om bidrag för åren 2014, 
2015, 2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Kommunstyrelsen föreslås bifalla ansökan från Ljusdalsbygdens Kammarorkester 

angående kommunalt verksamhetsbidrag på 50 000 kronor per år, under perioden 2015-
2017 (utökning med 15 000 konor per år från nuvarande bidragsnivå på 35 000 kronor 
per år). 

 
2. Vid bifall i kommunstyrelsen ges uppdrag till Budgetberedningen att utöka rambudget 

2015-2017 för Musik & Kulturenheten med 15 000 kronor per år. 
 
 

Sammanfattning  
 
Ljusdalsbygdens Kammarorkester är en ideell förening med ambition att samla 
amatörmusiker och yrkesmusiker i Ljusdals kommun med omnejd för att ge dem tillfälle att 
utöva musik i symfoniorkesterns form, samt ge offentliga orkesterkonserter i bygden. 
Föreningen har dessutom en viktig uppgift i att ge elever från Musikskolan i Ljusdal en 
möjlighet att kunna spela en relativt avancerad orkesterrepertoar i takt med förvärvad förmåga 
från undervisningen. Föreningen har under ett antal år haft ett årligt verksamhetsbidrag på 
35 000 kronor per år och ansöker nu om en utökning av detta verksamhetsbidrag till 50 000 
kronor per år under perioden 2014-2016 för ökade kostnader i konsertverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 maj 2013 
Ansökan från Ljusdalsbygdens Kammarorkester 21 mars 2013 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): med tanke på det ekonomiska läget förskjuts åren till 2015-2017. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Björn Mårtenssons förslag och finner 
att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 

 Diarienummer 
   KS 0247/13 
 
§ 152 
 
Verksamhetsbidrag till Ljusdals Filmförening våren 2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan om verksamhetsbidrag avseende vårterminen 2013 för Ljusdals Filmförening 

med en summa av 22 000 kronor bifalles, i enlighet med redovisad verksamhetsbudget. 
 
2. Budgeterade medel för ändamålet finns inom budgetramarna för Musik & Kulturenheten. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ljusdals Filmförening är en ideell kulturförening vars syfte är att erbjuda allmänhet och 
skolungdomar offentliga filmförevisningar i biografformat inom lite smalare filmgenrer som 
inte alltid är kommersiellt gångbara. Föreningen arrangerar sex filmförevisningar per termin 
(12 visningar/år) i Riobiografens lokaler i Ljusdal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 maj 2013 
Ansökan om verksamhetsbidrag 29 april 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Ljusdals Filmförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

29 

 Diarienummer 
   KS 0008/13 
 
§ 153 
 
Fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar avseende våren 
2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Fördelningen av verksamhetsbidrag till kulturföreningar avseende hösten 2013 godkänns 

enligt upprättad fördelningslista. 
 
2. Budgeterade medel för ändamålet finns inom budgetramarna för Musik & Kulturenheten. 

 
Sammanfattning  
 
Kulturföreningar med säte i Ljusdals kommun har möjlighet att ansöka om verksamhetsbidrag 
två gånger per år (vår och höst). En garanti om 1 000 kronor per år i administrationsbidrag 
finns för respektive förening och eventuella ytterligare bidrag fördelas utifrån föreningarnas 
redovisade verksamhetskostnader för aktuell period, samt inom ramen för de budgeterade 
medel som finns för ändamålet. 
 
Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar, avseende våren: 
 
Hälsinglands Konstgille 2 000 kr 
Svenska Turistföreningen, Ljusdal 1 000 kr 
Ljusdals Biodlarförening 2 000 kr 
Hälsinglands Linförening 2 000 kr 
Föreningen Skrivare i Hälsingland 14 000 kr 
Västra Hälsinglands Slöjdförening 2 000 kr 
Museets Vänner 4 000 kr 
Järvsö Folkdanslag 1 000 kr 
Järvsö Spelmanslag 1 000 kr 
Föne Fornminnesförening 5 000 kr 
Kören Upptakten, Järvsö 1 000 kr 
Västra Hälsinglands Forskarförening 5 000 kr 
Totalt: 40 000 kr 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 maj 2013 
Ansökningar 
 
Beslutsexpedierat 
Respektive förening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 Diarienummer 
     
 
§ 154 
 
Information om kommunal kulturplan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Musik- och kulturchef Lasse Norin informerar om att han presenterat den kommunala 
kulturplanen vid ett föreningsmöte den 16 maj 2013 och hoppas nu få in synpunkter från 
föreningarna. 
 
Den kommunala kulturplanen skulle egentligen tas fram hand i hand med visionen (eller 
efter), men eftersom visionen ännu inte är klar så kör man nu fram planen. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

31 

 Diarienummer 
     
 
§ 155 
 
Information om bärplockarseminarium 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Planer har funnits på att anordna ett bärplockarseminarium för att diskutera problematiken 
som bärplockare kan föra med sig. Samhällsutvecklingsförvaltningens chef Stig Olson 
informerar om att tiden inte har räckt till, men att han däremot fått veta att Kommunförbundet 
planerat att ordna ett seminarium. 
 
Efter att ha haft e-postkontakt med Kommunförbundet har han fått reda på att nämnda 
seminarium är inställt. Däremot ska Söderhamns kommun på tisdag den 18 juni 2013 delta i 
ett möte i Stockholm med den Bulgariska ambassaden. Stig Olson kommer eventuellt att delta 
vid det mötet eller se till att få information från Söderhamns kommun om mötet. 
 
Eventuellt skulle ett mindre möte kunna ordnas med Polisen, miljöenheten med flera inför 
årets bärplockarsäsong. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

32 

 Diarienummer 
     
 
§ 156 
 
Anhållan från Ljusdals Motorsällskap om 50-årigt nyttjanderättsavtal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 
1. Anhållan från Ljusdals Motorsällskap avslås på grund av den planerade 

Bräntaterminalen. 
 

2. Ljusdals Motorsällskap föreslås komma med förslag på lämplig plats där bana skulle 
kunna etableras och som kommunen sedan kan jobba vidare med. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdals Motorsällskap har sina motorbana på Kåtmyran och har folkrace och rallycross som 
sina verksamheter. Föreningen har ett nyttjanderättsavtal som löper ut 2017 och har redan 
tidigare anhållit om att få ett 50-årigt nyttjanderättsavtal och fick då till svar att i avvaktan på 
beslut om virkesterminal i Bränta kunde inget beslut lämnas. 
 
Föreningen har nu återigen inkommit med en anhållan om ett 50-årigt nyttjanderättsavtal. 
Med anledning av vattenskada vill föreningen nu ha besked från kommunen. På grund av 
skadan måste omfattande renoveringar genomföras på klubbhuset och detta helst före 
sommarens tävlingsarrangemang. Om föreningen ska lägga resurser på renovering vill man 
vara säker på att kunna fortsätta att bedriva verksamhet på området. 
 
Tidigare har föreningen varit i kontakt med förre kommunchefen Nicklas Bremefors och 
denne har delegerat ärendet till samhällsutvecklingsförvaltningens chef Stig Olson.  
 
Problemet är att området ingår i planen för terminal i Bränta och innan beslut fattats i det 
ärendet är det svårt att lämna ett besked till Motorsällskapet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Ljusdals Motorsällskap 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-06-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

33 

 Diarienummer 
   KS 0048/11 
 
§ 157 
 
Ändringar i delegeringsordningen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har arbetat med kommunstyrelsens delegeringsordning och 
föreslår en del ändringar. Samhällsutvecklingsutskottet beslutar att ärendet ska tas upp först 
på augustis sammanträde och att det då är viktigt att alla är pålästa. Ledamöterna ska ha ett 
diskussionsmöte den 15 augusti 2013, klockan 18.00 för att gå igenom oklarheter inför 
sammanträdet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt  
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