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 Diarienummer 
   KS 0015/13 
 
§ 158 
 
Delårsbokslut 2013 per juni 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Årsbokslut per juni 2013 godkänns. 
 
2. Helårsprognos för 2013 godkänns. 
 
3. Måluppföljning per juni 2013 godkänns. 

 
4. Samhällsutvecklingschef Stig Olson får i uppdrag att vid nästa möte presentera en lista på 

oklarheter mellan kommunen och dess bolag. 
 
 
Sammanfattning  
 
Delårsbokslut: 
Delårsbokslutet visar ett överskott på l 214 tkr. De största avvikelserna finns på enheterna 
Fysisk och teknisk planering, Fastigheter, Gator och vägar och Bostadsanpassning.  
 
Fysisk och teknisk planering (planering och bygglov) har fått tillskjutna medel i budgeten för 
utredning om GC-väg mellan Ljusdal och Järvsö samt för ny översiktsplan Järvsö, vilka ännu 
inte har upparbetats. Enheten har även under perioden haft deltidstjänstledigheter samt haft 
högre intäkter för bygglov. 
 
Fastighetsenheten har haft lägre driftkostnader främst avseende uppvärmningskostnader. På 
grund av att tjänsten som enhetschef är fortsatt vakant så redovisar enheten ett överskott på 
administrationen. 
 
Enheten för gator och vägar redovisar ett underskott på grund av kostnaderna för dagvatten. 
 
Kostnaderna för bostadsanpassningar har under perioden varit högre än vad som finns 
budgeterat. 
 
Helårsprognos: 
Prognosen för helåret 2013 visar på ett underskott på l 495 tkr. 
 
Åtgärder har vidtagits för att förvaltningen ska hålla sin budgetram för året då vissa enheter 
befaras få ett underskott, däribland bostadsanpassningen. 
 
 
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
   KS 0015/13 
 
§ 158 forts 
 
Delårsbokslut 2013 
 
Det underskott som förvaltningen trots detta uppvisar i helårsprognosen är kostnader för 
Kvarndammen som förvaltningen kommer att behandla som ett eget ärende till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 16 augusti 2013 
Uppföljning 2013 per juni  
Måluppföljning 16 augusti 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 159 
 
Budget 2014, ELP 2015-2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens chef Stig Olson redogör för förslag till budget för 2013. 
Alla nämnder måste hålla sina budgetramar inför 2014, men det finns några poster som 
samhällsutvecklingsförvaltningen måste ha med som till exempel dagvattenavgifter till 
Ljusdal Vatten, ökade hyreskostnader för Kläppa Fritidsgård samt ökade kostnader vid 
tidigareläggning av uppspolning av is på IP. Detta gör att förvaltningen måste spara in 
1 270 000 kronor på annat.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har flera tankar om var pengar kan sparas och presenterar 
ett ”smörgårdsbord” av olika alternativ. Stig uppmanar ledamöterna att fundera fram till nästa 
möte och även komma med egna förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag ramar 2014 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0328/13 
 
§ 160 
 
Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Yttrandet godkänns efter följande komplettering: 

− Den fördelningen som sker av nationella medel till landets olika delar förstärker den  
regionala obalansen i gällande infrastrukturåtgärder. 

− Ljusdals kommun efterlyser en möjlighet att med statliga medel bidra till att i 
betydande omfattning finansiera exempelvis en omlastningsterminal för skogliga 
råvaror i likhet med de planer som finns för Bräntaområdet i vår kommun (övrigt). 

 
 
Sammanfattning  
 
Trafikverket har presenterat ett förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. 
Möjlighet finns för kommuner med flera att lämna yttranden senast den 1 oktober 2013.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har gjort förslag till yttrande, där främst de delar i förslaget 
kommenteras som har en mer direkt betydelse för vår kommun. 
  
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 12 augusti 2013 
Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 
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 Diarienummer 
   KS 0345/13 
 
§ 161 
 
Remiss: Länstransportplan för Gävleborgs län 2014-2025 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns efter följande komplettering: 

− Den fördelningen som sker av nationella medel till landets olika delar förstärker den  
regionala obalansen i gällande infrastrukturåtgärder. 

− Ljusdals kommun efterlyser en möjlighet att med statliga medel bidra till att i 
betydande omfattning finansiera exempelvis en omlastningsterminal för skogliga 
råvaror i likhet med de planer som finns för Bräntaområdet i vår kommun (övrigt). 

 
 
Sammanfattning  
 
Region Gävleborg har presenterat ett förslag till länsplan för transportinfrastruktur 2014-
2025, vilken sänts på remiss till bland annat länets kommuner för yttrande senast den 
16 september 2013.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har gjort förslag till yttrande, vilket främst omfattar de 
delar i planen som direkt berör vår kommun: 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 12 augusti 2013 
Remiss gällande länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 24 juni 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0370/13 
 
§ 162 
 
Begäran om planuppdrag samt avsiktsförklaring gällande vägkorsning i 
Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan i syfte att 

möjliggöra ombyggnation av korsningen mellan riksväg 83 och länsväg 696 i Järvsö.   
 
2. Avsiktsförklaringen godkänns och skickas till kommunstyrelsen för godkännande i 

efterhand. 
 
 
Sammanfattning  
 
Åtgärdspaket för riksväg 83, Tönnebro - Ljusdal ingår i gällande länsplan för åren 2010-2021. 
I paketet ingår en ombyggnad av trevägskorsningen mellan riksväg 83 (Turistvägen) och 
länsväg 696 (Rödmyravägen) i Järvsö. Syftet med ombyggnationen är att åstadkomma 
förbättrad funktionalitet och trafiksäkerhet.   
 
Upprättandet av detaljplanen samordnas med Trafikverkets planläggningsprocess.   
 
Kommunen svarar för kostnaderna för planens upprättande. Genomförandeåtgärder inom 
vägområdet finansieras via länstransportplanen av Region Gävleborg. Åtgärder utanför 
vägområdet ansvarar och finansierar Ljusdals kommun, enligt förslag till avsiktsförklaring 
mellan Trafikverket och Ljusdals kommun.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 12 augusti 2013 
Avsiktsförklaring vägkorsning Järvsö 12 augusti 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0088/06 
 
§ 163 
 
Antagande av detaljplan för del av Tälle 45:1 i Ljusdal "Åbergska 
trädgården" 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Detaljplanen för del av Tälle 45:1 i Ljusdal ”Åbergska trädgården” antas. 
 
 
Sammanfattning  
  
Planens syfte är att möjliggöra en sammanslagning av marken inom fastigheten Tälle 45:1 
med ursprungsfastigheten Tälle 10:11. Inom Tälle 10:11 är den Åbergska/ Bergkvistska 
gården belägen som den dåvarande trädgårdsmarken en gång tillhörde. I detaljplanen föreslås 
att marken, som enligt gällande detaljplan utgör allmän plats för parkändamål, övergår till 
kvartersmark för bostadsändamål vilket möjliggör en sådan fastighetsreglering. Marken avses 
användas för trädgård och får inte bebyggas. 
 
Planförslaget har upprättats i april år 2011, reviderats i mars 2013 med ny avgränsning, 
markanvändning och bestämmelser samt reviderats i augusti 2013. 
 
Detaljplanen uppfyller villkoren för enkelt planförfarande och kan därför antas av 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 augusti 2013 
Antagandehandlingar 1 augusti 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0030/11 
 
§ 164 
 
Samrådsförslag gällande detaljplan för Åkersta 29:1, 16:55 och 16:56 i 
gamla stan i Ljusdal "Gärdegatan" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Detaljplanen för Åkersta 29:1, 16:55, 16:56 i Ljusdal ”Gärdegatan” sänds ut för samråd.  
 
 
Sammanfattning  
 
När den planskilda järnvägskorsningen för riksväg 84 byggdes, kapades Södra Järnvägsgatan 
av och blev som en följd av detta återvändsgata. Sedan dess saknas en asfalterad vändplan och 
den yta som i nuläget används som parkering är dessutom inte tydligt markerad. Som en 
konsekvens av detta används den privatägda grusplanen på fastigheten Åkersta 16:55 som 
allmän vändplan, parkering och snöupplag vilket är till olägenhet för ägarna till Åkersta 
16:55.  
 
Detaljplanen möjliggör en asfalterad vändplan som en del av det lokala gatunätet, men också 
asfaltering och tydliggörande av befintliga parkeringar. Planförslaget förväntas också bidra 
till förbättrad dagvattenhantering i och med att avrinningen till den befintliga dagvatten-
brunnen förbättras. Planförslaget innebär i stort en uppfräschning av områdets gatustandard 
och en effektivare användning av områdets öppna ytor. 
 
Vändplanen anläggs enligt planförslaget på del av fastigheterna Åkersta 16:55, 16:56 och 
29:1. Delar av Åkersta 16:55 och 16:56 görs om till allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap. Kommunen kommer som en följd av detta att stå för underhållet av gatan.  
 
Kommunen ansvarar för planens genomförande. Kommunala kostnader utgörs bland annat av 
kostnader för framtagandet av själva planförslaget, lantmäteriförrättningen samt anläggandet 
av vändplanen och parkeringar. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 augusti 2013 
Samrådshandlingar 8 augusti 2013 
 
Yrkanden 
 
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0359/13 
 
§ 165 
 
Begäran om planuppdrag gällande detaljplan för Storbyn 48:44 i Färila 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att pröva förutsättningarna för 

markanvändningarna kontor och vård på fastigheten Storbyn 48:44. 
 
2. Planen bekostas av sökanden. 
 
 
Sammanfattning  
 
Landstinget Gävleborg har inkommit med en ansökan om att ändra markanvändningen på 
fastigheten Storbyn 48:44 till vård och kontor. I nuläget har fastigheten användningen allmänt 
ändamål (A-område), vilket är en äldre användningsbestämmelse som inte används idag. A-
område innebär att ingen annan aktör än stat, kommun eller landsting får vara huvudman för 
verksamheten inom området. Om en privat aktör avser ta över verksamheten inom A-området 
fordrar det att användningen måste ändras eller ersättas, vilket Landstinget Gävleborg nu vill 
göra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta, 8 augusti 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0059/09 
 
§ 166 
 
Förslag om att avvakta med planarbete gällande detaljplan för del av 
Tälle 45:1 "Postplan i Ljusdal" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Utredningen av förutsättningarna för detaljplan på del av Tälle 45:1, Postplan i Ljusdal 

avvaktas. 
 
2. Ärendet skickas till kommunstyrelsen som information. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslöt den 12 mars 2009, § 62 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att planlägga del av Tälle 45:1, Postplan i Ljusdal. 
 
Förvaltningen anser det lämpligt att avvakta tills det att den fördjupade översiktsplanen för 
Ljusdals tätort färdigställts innan vidare beslut om Postplans framtida utveckling tas. 
 
Ett annat skäl att avvakta med planuppdraget är en eventuell framtida omläggning av Riksväg 
84. I och med en sådan omläggning skulle trafiken ledas om via Kyrksjönäsvägen runt 
Kyrksjön. Att riksvägen leds bort från de centrala delarna av Ljusdals tätort öppnar upp för 
nya möjligheter till utveckling av Ljusdals centrum. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 augusti 2013 
 
Yrkanden 
 
Christer Sjöström (M), Björn Mårtensson (S) : bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0057/09 
 
§ 167 
 
Projektbeskrivning för tematiskt tillägg till översiktsplan gällande 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)  
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Projektbeskrivning för tematiskt tillägg till översiktsplan, gällande landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen i Ljusdals kommun, godkänns. 
 

 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har upprättat en projektbeskrivning för arbetet med  
att ta fram ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan gällande landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen i Ljusdals kommun.       
 
Projektbeskrivningen är ingen formell planhandling, men tar bland annat upp syfte, riktlinjer, 
mål och organisationsstruktur för arbetet, vilket underlättar det kommande arbetet och bidrar 
till samsyn mellan beställare och utförare.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 augusti 2013 
Projektbeskrivning för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Ljusdals kommun, 8 
augusti 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0353/12 
 
§ 168 
 
Försäljning av lada på Tå 11:1 i Nybo, Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen säljer lada på Tå 11: l för en köpeskilling av 11 000 kronor. 
 
2. Ladan ska vara riven och platsen avstädad senast den 30 september 2013. Köpeskilling 

erläggs mot faktura senast den 30 september 2013. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 19 februari 2013, § 46, att infordra anbud på lada 
på fastigheten Tå 11: 1, Nybo Industriområde. 
 
Anbud har infordrats via annons på Ljusdals kommun hemsida utlagd den 14 juni 2013. 
Anbudstiden gick ut den 20 juni 2013. Endast ett anbud inlämnades under anbudstiden. 
 
Anbudsgivaren har anhållit om respit med att flytta ladan då handläggningen dragit ut på tiden 
så att sommarsäsongen är över. Han är dock beredd att betala köpeskillingen inom 30 dagar 
från beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 12 augusti 2013 
Protokoll fört vid anbudsöppning gällande lada för avflyttning på fastigheten Ljusdal Tå 11:1, 
Nybo industriområde. 27 juni 2013 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-08-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
   KS 0356/13 
 
§ 169 
 
Förfrågan om förvärv av del av Ämbarbo 2:1 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunen avslår begäran om förvärv av del av Ämbarbo 2:1 
 
 
Sammanfattning  
 
Ägaren till fastigheten Ämbarbo 2:7 har inkommit med förfrågan om att få förvärva 
angränsande del av Ämbarbo 2:1 söder om sin fastighet. Han har tidigare varit ägare till 
marken.  
 
Förfrågan om förvärv av den aktuella delen av Ämbarbo 2:1 har tidigare behandlats i 
samband med försäljning av mark för nybyggnad av lagerlokal för X-trading och försäljning 
av mindre markområde till ägaren till Ämbarbo 2:5. 
 
I båda ärendena har ställningstagandet varit att inte avhända sig mark i sån utsträckning att 
den kommunägda markkorridoren mellan Hybovägen och Hudiksvallsvägen försvinner då 
den skulle kunna utgöra ett alternativ för en framtida flyttning av Hybovägen. Den väg-
sträckning som anges i översiktsplanen för flytt av Hybovägen är lokaliserad på mark som i 
dag är privatägd. Förhållandena har inte förändrats sedan tidigare beslut. Vad beträffar övrig 
mark på fastigheten ligger den i nära anslutning till detaljplanerat område, varför kommunen 
bör behålla den. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 12 augusti 2013 
Kommunstyrelsens protokoll  4 februari 2010, § 44 och 17 maj 2011, § 60 
Förfrågan om förvärv av del av Ämbarbo 2:1, 2 juli 2013 
Karta     
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-08-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0084/13 
 
§ 170 
 
Försäljning av del av Järvsö-Kyrkby 23:2 till Admin AB 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Priset för det område av fastigheten Järvsö-Kyrkby 23:2 som omfattas av detaljplanen för 

Järvsö Kyrkby 23:2 ”Öjebergets Fritidsby”, lagakraftvunnen 6 februari 2013, ska vara 26 
kronor per kvadratmeter. 

 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2013, § 184 att sälja det område av fastigheten 
Järvsö-Kyrkby 23:2 som omfattas av detaljplanen för Järvsö Kyrkby 23:2 ”Öjebergets 
Fritidsby”, lagakraftvunnen 6 februari 2013. Köpeskilling och övriga villkor för överlåtelsen 
ska presenteras kommunstyrelsen för senare beslut. 
 
Markhandläggare Inger Bengtsson redogör för beräkningsmodell där man jämfört med 
liknande tomter i området. Utslaget på områdets totala areal blir kvadratmeterpriset 26 kronor. 
 
  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-08-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0368/13 
 
§ 171 
 
Begäran om medel för förlängning av fiskeplansarbete 2014 
 
Samhällsutvecklingsutskottet förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. 500 000 kronor anslås till färdigställande av projektet fiskeplansarbete i Ljusdals 

kommun för 2014. 
 
2. Pengar tas från kontot fond för naturvård. 
 
3. Ärendet ska vara slutfört senast den 31 december 2014. 
 
 
Sammanfattning  
 
Projektet med framtagande av en ny fiskeplan för Ljusdals kommun har pågått sedan juli 
2012 och det finns medel anvisade fram till den 31 december 2013. Fritidsenheten gjorde en 
ny ansökan hos kommunstyrelsen för en förlängning av projektet fram till och med 2014. 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2013 att ställa sig positiva till en fortsättning av 
projektet för färdigställande av fiskeplanen och anvisade medel för 2013 ur kommun-
styrelsens egna kapital. För 2014 skulle ärendet hanteras av budgetberedningen. 
I budgetberedningens förslag finns inga medel anvisade för fortsättning av projektet under 
2014. 
 
Ett avslut av projektet vid årsskiftet känns helt fel, då vi kommer att komma tillbaka på ruta 
ett och resultatet av projektet blir en halvfärdig fiskeplan. I den tidigare ansökan om 
förlängning gjordes uppskattningen att hälften av kommunens vattensträckor är biotop-
karterade. Dock måste vissa sträckor delvis återbesökas eftersom det är lång tid sedan 
inventeringarna utfördes. Det finns heller inga protokoll från sjöar förutom på dem som 
inventerats under projektet. Bedömning som gjordes då var att för att hämta in material till en 
heltäckande fiskeplan för kommunen så måste projektet fortgå även under 2014. 
Biotopkarteringen kan i bästa fall endast utföras från maj till oktober dessutom måste tid och 
resurser avsättas för elprovfiske som är en viktig del i fiskeplansarbetet. 
 
Styrgruppen som består av miljöchefen Karin Hansson, fritidschefen Pär Ferm, 
kommunekologen Pär Lundagårds, projektledaren Peter Hallgren och förvaltningschefen Stig 
Olson har fört diskussioner om hur vi ska hitta en lösning för att kunna fortsätta projektet och 
få fram en färdig fiskeplan med åtgärdsförslag. Gruppens förslag till kommunstyrelsen är att 
få nyttja medel ur Naturvårdsfonden till det fortsatta fiskeplansarbetet. I fonden i dag finns det 
drygt 1,1 miljon kronor   
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-08-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0368/13 
 
§ 171 forts 
 
Begäran om medel för förlängning av fiskeplansarbete 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 augusti 2013 
Allmänna utskottets protokoll 12 mars 2013, § 35 
Kommunstyrelsens protokoll 7 februari § 36 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S), Jonny Mill (SRD), Torsten Hellström (M): bifall till samhälls-
utvecklingsförvaltningens förslag. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-08-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
     
 
§ 172 
 
Information om Boda Bygdegårdsförenings ansökan om 
investeringsbidrag till samlingslokaler 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
När kommunstyrelsen den 7 februari 2013, § 53 beslutade om fördelningen av investerings-
bidrag till samlingslokaler reserverades en post på 30 450 kronor till Boda Bygdegårds-
förening som gjort en ansökan till Boverket om handikappanpassning av toalett. 
 
Beslut har kommit ifrån Boverket och de avslår föreningens ansökan. Föreningen har nu 
kontaktat fritidsenheten med förfrågan om de kan få nyttja de reserverade pengarna till 
handikappanpassningen. Någon formell ansökan har dock inte inkommit. 
 
Fritidschef Pär Ferm kommer att ta kontakt med föreningen och uppmana dem att inkomma 
med en formell ansökan som sedan kan behandlas. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-08-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0369/13 
 
§ 173 
 
Gatubelysning i Björkberg, Lillhamra och Fågelsjö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Abonnemanget avslutas och belysningsanläggningen i Björkberg tas bort.  
 
2. Abonnemanget avslutas och belysningsanläggningen i Lillhamra tas bort.  
 
3. Abonnemanget avslutas och belysningsanläggningen vid Fågelsjö station tas bort. 
 
4. Samhällsutvecklingsförvaltningen i samarbete med Ljusdal Elnät AB får uppdraget att 

kontakta vägföreningarna och erbjuda ett övertagande av anläggningarna ( i Fågelsjö 
kontaktas Hembygdsförening eller Gammelgården bortom Åa ekonomisk förening). 

 
 
Sammanfattning  
 
En gatubelysningspolicy har antagits av kommunfullmäktige. Där anges att kommunal 
belysning endast ska finnas om” … minst tre bebodda hushåll finns inom ett område av 
samlad bebyggelse (där tomterna gränsar mot varandra eller åtskiljs enbart av väg).”. Det är 
även angivet att kommunal belysning endast ska finnas längs kommunal eller statlig väg, inte 
längs det enskilda vägnätet. 
 
I Björkberg finns en belysningsanläggning med 12 stycken lampor (Kvicksilver). Längs 
anläggningen återfinns 4 boende i tre hushåll som inte gränsar till varandra. En del av 
belysningsanläggningen står dessutom längs enskild väg och där bör väghållaren erbjudas att 
överta belysningen. 
 
I Lillhamra finns 6 stycken lampor (Natrium), samtliga på enskild väg. Även där bör 
väghållaren erbjudas att överta anläggningen enligt gällande policy. 
 
Längs Fågelsjö stationsväg finns 5 stycken lampor (Kvicksilver). Där bor fem personer i tre 
hushåll. Vägen är än så länge statlig men Trafikverket har fört dialog om ett överförande till 
enskild väg för sträckan. 
 
Samtliga anläggningar är byggda med trästolp och en hel del av stolparna är utdömda i 
samband med rötskadebesiktning. Detta innebär att det finns ett akut underhållsbehov om 
anläggningarna ska vara kvar varför politiska beslut krävs för att rätt åtgärd ska kunna 
beställas. 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-08-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0369/13 
 
§ 173 forts 
 
Gatubelysning i Björkberg, Lillhamra och Fågelsjö 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 9 augusti 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-08-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0529/11 
 
§ 174 
 
Kommunal kulturplan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsutskottet ställer sig positiv till skrivningarna i förslaget till 

kommunal kulturplan och föreslår kommunstyrelsen att besluta om ett fastställande av 
planen, samt att denna kulturplan ersätter tidigare beslutad ”kulturdeklaration” från 1998. 
 
 

Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2011, § 296 om att ge samhällsutvecklings-
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till kommunal kulturplan.  
 
Avrapportering angående planens fortskridande har löpande skett i samhällsutvecklings-
utskottet samt i kommunstyrelsen den 10 februari 2012, § 56. Studieförbund och kultur-
föreningar har informerats om kulturplanens upplägg och innehåll vid informationsmöte den 
16 maj 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 juli 2013 
Förslag till kommunal kulturplan 19 juni 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-08-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0244/13 
 
§ 175 
 
Information om bidrag för verksamhetsåret 2013 till hembygdsföreningar 
i Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Musik- och kulturchef Lasse Norin informerar om fördelningen av bidrag till 
hembygdsföreningarna under 2013. 
 
 
FÖRDELNING AV BIDRAG TILL HEMBYGDSFÖRENINGAR 
 
Hembygdsförening  Bidrags-

grundande  
kostn. 

 
% 

 

2/3 
bidrag 

Aktivi-
teter 

 
% 

1/3 
bidrag 

Summa 
bidrag 
2013 

Ljusdals Hembygdsför. 107 732 0,2010 31 758 13 0,1461 11 685 43 444 
Järvsö Hembygdsför. 172 861 0,3225 50 958 42 0,4719 37 753 88 711 
Färila Hembygdsförening 142 440 0,2658 41 990 12 0,1348 10 787 52 777 
Los Hembygdsförening 79 358 0,1481 23 394 7 0,0787 6 292 29 686 
Ramsjö Hembygdsför. 0 0 0 0 0 0 0 
Fågelsjö Hembygdsför. 33 581 0,0627 9 899 15 0,1685 13 483 23 383 
        
SUMMA 535 972 1,0 158 000 89 1,0 80 000 238 000 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Fördelning av bidrag till hembygdsföreningar 2013, 18 juni 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-08-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0007/13 
 
§ 176 
 
Information om bidrag till Studieförbunden 2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Lasse Norin, chef för Musik- och Kulturenheten informerar om fördelningen av bidrag till 
studieförbunden 2013. 
 
Totalt har 1 210 000 kronor delats ut och fördelning har skett i förhållande till hur många 
timmar studieförbunden har redovisat. 
 
 
KOMMUNALT BIDRAG   2013     
        
 Studietimmar 2010-2012 3 år Genomsnitt   

Studieförbund 
Studie- 
cirklar 

Kultur-
program 

Övr 
folkbildn Timmar Timmar % Kronor 

    Antal program * 10 tim         
         
ABF 15 941 15 150 3 314 34 405 11 468 30% 361 557 
Bilda 7 631 4 590 4 267 16 488 5 496 14% 173 270 
Folkuniversitetet 924 70 0 994 331 1% 10 446 
KFUK/KFUM 0 0 0 0 0 0% 0 
Medborgarskolan 0 0 0 0 0 0% 0 
NBV 2 844 0 0 2 844 948 2% 29 887 
Sensus 634 1 320 860 2 814 938 2% 29 572 
SISU 0 0 0 0 0 0% 0 
Studiefrämjande 7 476 3 680 2 010 13 166 4 389 11% 138 360 
Studieförbundet 
Vuxenskolan 24 000 14 560 5 870 44 430 14 810 39% 466 908 
         
Summa totalt 59 450 39 370 16 321 115 141 38 380 100% 1 210 000 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Studieförbundsbidrag 2013, Ljusdals kommun 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 



 PROTOKOLL 
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 Diarienummer 
     
 
§ 177 
 
Information om ansökan till Leader gällande "Musik som motor för tillväxt 
- Demofestival" 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2011, § 298 att ge NärLjus tillsammans med 
makarna Livingstone uppdraget att författa en bidragsansökan till Leader Hälsingebygden, 
utifrån uppgifter som framkommit vid tidigare kontakter med Leader om att projektstöd inte 
kan beviljas för renodlade driftkostnader vid genomförande av arrangemang och festivaler. 
Projektstöd från Leader Hälsingebygden beviljas primärt endast för investeringar och 
strukturellt utvecklingsarbete som i sin tur kan skapa förutsättningar för lokal utveckling i 
glesbygd. (exempelvis musikarrangemang för ungdomar) 
 
En ansökan formulerad av NärLjus/makarna Livingstone lämnades in till Leader Hälsinge-
bygden den 12 april 2012 där Ljusdals kommun angavs som projektägare för projektet och 
Musik- och kulturchef  Lasse Norin som projektledare. Leader/Länsstyrelsen beslutade bifalla 
ansökan den 15 februari 2013 med följande formulering: 
 
”Projektets mål är att skapa ett långsiktigt fungerande nätverk av entreprenörer, ungdomar 
och ideella organisationer genom att utveckla en modell för att skapa framtida evenemang. 
Stödet skall användas till att bygga en modellscen. Projektet skall attrahera flera besökare 
med utländsk bakgrund och metodiskt få fram ett stabilt nätverk med organisationer, 
föreningar och företag. Projektet ska ge impulser till ett rikare kulturellt musikliv med ett 
större engagemang hos ungdomar och övriga besökare.” 
 
Det beviljade projektbidraget från Leader/Länsstyrelsen omfattar totalt 245 000 kronor och 
består dels av en investeringskostnad på 210 000 kronor (tillverkning och inköp av en mobil 
scenvagn), samt en kostnadspost på 35 000 kronor för administration kring nätverksbygge och 
så vidare bland entreprenörer, ungdomar och ideella organisationer för framtida evenemang 
med den mobila scenvagnen som estrad. Upphandling av scenvagn skedde under våren 2013 
med hjälp av Inköp Gävleborg och denna scenvagn har under sommaren lånats ut till 
arrangerande föreningar, ungdomsgrupper och så vidare via EstradLjusdal. 
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27 

 Diarienummer 
     
 
§ 177 forts 
 
Information om ansökan till Leader gällande "Musik som motor för tillväxt 
- Demofestival" 
 
Projektet innebär ingen ekonomisk insats från kommunen, däremot ska ideell tid motsvarande 
cirka 600 timmar redovisas i projektet via de arrangemang där scenvagnen används. 
(medverkande artister, övrigt ideellt arbete inför/efter konserter och arrangemang). 
 
Avseende frågan om planering och genomförande av den så kallade ”Demofestivalen” i 
Ljusdals Folkpark så har makarna Livingstone meddelat att de inte längre har för avsikt att 
driva denna process vidare. 
 
Beslutsunderlag  
 
Sammanfattning av läget den 3 april 2013 av projekt ”Musik som tillväxtmotor” 
 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens 
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 Diarienummer 
   KS 0538/12 
 
§ 178 
 
Motion från Benny Bergström (SD) gällande Ljusdal Walk of Fame 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen avslås. 

 

Sammanfattning  
 
Benny Bergström (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige: 

”Under årens lopp finns det flertalet betydande och/eller kända personer som både bott/verkat 
i och besökt kommunen. Detta är inget som i dag utnyttjas. 
 
Vi har Riotorget framför förvaltningshuset. Man skulle där kunna ta tillvara detta och se till 
att de betydande som verkat i, besökt och kommer att besöka kommunen får efterskänka sitt 
handavtryck eller liknande för att sedan ersätta en av de befintliga stenplattorna på torget. 
Eller att man istället för avtryck, efterliknar Hollywood Walk of Fame där man har stjärnor 
med namnet och en plakett relaterat till deras yrkesroll. 
 
Mig veterligt är det endast Trollhättan som har en anlagd Walk of Fame i Sverige. Där 
begränsar man sig till filmstjärnor som spelat in film i staden. Vi bör istället vara 
inkluderande och innefatta alla personer av betydelse, både för orten, men även nationellt och 
internationellt. 
 
Detta skulle kunna bidra till att åtminstone jag, kanske även andra, får känna att kommunen 
har funnits och fortfarande finns på kartan. Personligen tror jag även det skulle vara roligt och 
intressant för de flesta, inte minst turister.” 
 
Benny Bergström föreslår att kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheterna att 
inrätta detta inom kommunens verksamhetsområde snarast möjligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012, § 240 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att motionen bifalles med följande organisation för 
genomförande: 
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 Diarienummer 
   KS 0538/12 
 
§ 178 forts 
 
Motion från Benny Bergström (SD) gällande Ljusdal Walk of Fame 
 
• Samhällsutvecklingsutskottet fungerar som nomineringsinstans och föreslår kandidater 

till Ljusdal Walk of Fame för beslut i kommunstyrelsen. 
• Kriterier för nominering av kandidater beslutas av kommunstyrelsen, utifrån förslag som 

bereds av samhällsutvecklingsutskottet. 
• Tillverkning och montering av avgjutningar/plaketter samt eventuella informationstavlor 

ombesörjs av Gata/Park-enheten. 
• Eventuella ceremoniella arrangemang vid installationer ombesörjs av Musik & 

Kulturenheten. 
 
Förvaltningen föreslår att kostnader för informationstavlor, tillverkning/montering av cement-
plattor med avgjutningar samt eventuella ceremoniella kostnader vid installationer tas från 
kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt övervägande skriver han att 
motionären vill ha ett lokalt Walk of Fame i Ljusdal och hänvisar bland annat till att 
”personer av betydelse” för orten, ska få göra sina handavtryck på stenplattor utanför 
Förvaltningshuset. 
 
Det finns naturligtvis delade uppfattningar om vilka som har betydelse för en ort eller en 
kommun men ordföranden skriver att för hans del tycker han att alla som bor i vår kommun 
har betydelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 5 augusti 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 25 januari 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 december 2012, § 240 
Motion gällande Ljusdal Walk of Fame 14 december 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-08-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0039/13 
 
§ 179 
 
Motion från Kennet Hedman (M) om att laga cykelväg i Hybo 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad. 

 
 
Sammanfattning  
 
Kennet Hedman (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen skriver han:  
 
”Nya Moderaterna har efter ett medborgarförslag från en elev vid Hyboskola blivit tillfrågad, 
att tillsammans med honom driva frågan om att se över cykelvägen som går från Hybo skola 
och igenom Hybo samhälle. 
 
I dagsläget cyklar barnen i Hybo till och från skolan på bilvägen (stora vägen), när de ska till 
och från skolan samt till varandra i byn. Den nuvarande cykelvägen är både ”trasig” och 
gropig på alltför många ställen för att man ska kunna använda den.” 
 
Kennet Hedman föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Uppdra åt kommunstyrelsen att se över denna fråga, då det handlar om barnens trygghet 

och säkerhet till och från bland annat skolan. 
 
2. Arbetet skall vara genomfört snarast möjligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2013, § 27 att skicka motionen på beredning till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande: 
 
Kenneth Hedman (M) har inkommit med en motion om gång- och cykelvägen i Hybo 
och påtalat att den är gropig. Han uppdrar åt kommunstyrelsen att se över frågan och att 
arbetet ska vara genomfört snarast möjligt. Eftersom underhåll av denna gång- och 
cykelväg ingår i Gata/Parks uppdrag har enheten redan inventerat sträckan och planerat 
för åtgärder. 
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 Diarienummer 
   KS 0039/13 
 
§ 179 forts 
 
Motion från Kennet Hedman (M) om att laga cykelväg i Hybo 
 
Ett  medborgarförslag har också inkommit om att bilar ska sluta att köra på samma 
gång- och cykelväg. De oskyddade trafikanternas säkerhet är en mycket viktig 
arbetsuppgift för gata/parkenheten och ska därför prioriteras. Samhällsutvecklings-
förvaltningen kommer att titta på olika åtgärder som kan hindra biltrafiken. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen anses besvarad. Han skriver i sitt 
övervägande att de oskyddade vägtrafikanternas säkerhet är en mycket prioriterad arbets-
uppgift. Underhåll av denna GC-väg ingår i Gata/Parks uppdrag och enheten har redan 
inventerat sträckan och planerat för åtgärder. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 17 juni 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 20 februari 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 januari 2013, § 27 
Motion om att laga cykelväg i Hybo 23 januari 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0459/12 
 
§ 180 
 
Medborgarförslag gällande utveckling av Östernäsområdet 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande utveckling av Östernäs-
området.  I stället för etablering av köpcentrum på Östernäs föreslås en etablering i Kläppa. 
Förslagsställarna föreslår istället bostäder, rekreation, aktiviteter och verksamhet inom 
Östernäsområdet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, § 205 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till NärLjus och samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
NärLjus skriver i sitt yttrande:  
 
NärLjus uppdrag gällande företagsetableringar är att ha kontakter med intressenter och lyssna 
av deras behov samt för dessa presentera möjliga platser för etablering.  
 
Gällande vårt uppdrag för Östernäs har kommunen beslutat att vi ansvarar för att hitta företag 
intresserade av etablering på området kommunen utsett som handelsområde. I kommunens 
styrgrupp för området sitter vi också med. Östernäs ökar möjligheterna till en förtätning av 
centrum, istället för ett långt utsträckt blir det nu ett mer sammanhållet handelsområde. 
Östernäsområdet innebär en möjlighet att utveckla centrumhandeln och minska riskerna för 
etablering av externa köpcentra.  
 
Alla övriga satsningar på Östernäs för att få flödet av människor att öka är positivt för 
Ljusdals centrum. För att Ljusdal ska utvecklas är det självklart att vi ska stötta och hjälpa 
intressenter som vill investera och etablera sig i Ljusdal. 
 
Angående Kährs lokal har nu kommunen sålt den till ett företag som affärsmässigt ser 
möjligheter med lokalen, därför måste eventuella förslag diskuteras med nya ägaren.  
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 Diarienummer 
   KS 0459/12 
 
§ 180 forts 
 
Medborgarförslag gällande utveckling av Östernäsområdet 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver att i medborgarförslaget anges att resultatet av de 
samrådsmöten som hållits gällande Östernäsområdet inte har presenterats. Detta tolkar vi som 
att frågan gäller de medborgardialoger som under våren 2012 anordnades i kommundelarna. 
Resultatet av dessa har presenterats för kommunstyrelsen vid ett allmänt möte i Ljusdalssalen 
den 30 maj 2012 samt i artiklar i Ljusdals-Posten.  
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att Östernäsområdet inte ska planeras för 
bostadsändamål. Skälet till detta är de risker som finns i anslutning till förorenad mark. 
Östernäsområdet är miljösanerat för de krav som ställs i anslutning till de verksamheter som 
är tillåtna enligt gällande detaljplaner. 
 
Förslaget innehåller flera delar knutna till f d Kährs fabrikslokal. Eftersom kommunen nu sålt 
denna fastighet måste dessa inslag diskuteras med den nye ägaren. 
 
Kommunen har efter genomförd upphandling tecknat ett samarbetsavtal med Peab gällande 
Östernäs handelsområde. Planering för kommande byggnationer sker inom ramen för detta 
avtal. 
 
Förslagets innehåll under rubriken rekreation stämmer väl överens med det arbete som sker 
för att åstadkomma ett tilltalande och tillgängligt park- och strandområde inom Östernäs-
området. 
 
Medborgarförslaget innehåller delvis inslag som är inaktuella eller får anses som icke 
genomförbara. I några delar stämmer det väl överens med de förutsättningar som gäller. Mot 
bakgrund av att medborgarförslag bara kan antas eller avslås i sin helhet föreslår 
förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt övervägande 
skriver han att Östernäsområdet är miljösanerat utifrån de krav som ställs i anslutning till de 
verksamheter som är tillåtna enligt gällande detaljplaner. Kommunstyrelsen har beslutat att 
Östernäsområdet inte ska planeras för bostadsändamål. 
 
När det gäller parkområde och strandområde kommer detta arbete i gång under hösten 2013 
och ska vara slutfört sommaren 2014. 
 
Kährs lokaler är sålda och redan fyllda med verksamhet vilket innebär att medborgar-
förslagets tankar avseende dessa lokaler i dagsläget inte är möjliga att genomföra. 
 
Kommunen har tecknat ett avtal med PEAB för att utveckla ett handelsområde på Östernäs. 
Planering av kommande byggnationer sker inom ramen för detta avtal. 
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 Diarienummer 
   KS 0459/12 
 
§ 180 forts 
 
Medborgarförslag gällande utveckling av Östernäsområdet 
 
 
Flera tillfällen med medborgardialoger har hållits i våra kommundelar. Resultatet från dessa 
har presenterats för kommunstyrelsen och vid ett allmänt möte i Ljusdalssalen den 30 maj 
2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 5 augusti 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 28 februari 2013 
Närljus yttrande 30 november 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 oktober 2012 
Medborgarförslag gällande utveckling av Östernäsområdet 24 oktober 2012 
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   KS 0287/13 
 
§ 181 
 
Medborgarförslag om utredning om att förändra järnvägen genom 
Ljusdal  
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren föreslår att 
kommunen tillsammans med Banverket, Vägverket samt näringslivet gör en förutsättningslös 
utredning om att förändra järnvägen så att den läggs under mark genom Ljusdals samhälle. 
Med detta anser förslagsställaren att det blir en möjlighet till en positiv utveckling av 
samhället nu och för framtiden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013, § 121 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande: 
 
Av förslaget framgår att det omfattar ett dubbelspår genom centralorten. Bangården omfattar 
totalt sju spår och dessa har en sådan användning att Trafikverket gett besked om att samtliga 
spår ska bevaras. Denna förutsättning kan inte på ett rimligt sätt kombineras med det som 
föreslås. Mot bakgrund av den konkurrens som råder mellan olika objekt gällande medel för 
järnvägsinvesteringar bedöms det osannolikt att finansiering kan ordnas.  
 
De påtalade problemen med bomfällningar kan i väsentlig omfattning åtgärdas när en 
planskild korsning byggs vid Smedgatan, där flest bomfällningar sker. De bomfällningar som 
sker vid denna korsning till följd av rangeringar av virkeståg varar längre tid än för övriga 
tågtransporter. 
 
Förslaget att med överblivna massor anlägga en fast gång- och cykelväg i Kyrksjön mellan 
centralorten och Folkparken skulle innebära en sådan påverkan att det är sannolikt att en 
miljödom som tillåter en sådan lösning inte skulle meddelas. 
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 Diarienummer 
   KS 0287/13 
 
§ 181 forts 
 
Medborgarförslag om utredning om att förändra järnvägen genom 
Ljusdal  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver avslutningsvis att medborgarförslaget grundas på 
en intressant tanke som tyvärr innebär ett flertal hinder som gör att förslaget inte kan bedömas 
som genomförbart. Av denna anledning föreslår samhällsutvecklingsförvaltningen att 
medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. Han skriver i sitt 
övervägande att förslaget omfattar ett dubbelspår genom centralorten. Trafikverket har lämnat 
besked om att bangårdens samtliga sju spår ska bevaras. Medborgarförslaget och 
Trafikverkets besked blir därför orimligt att kombinera. 
 
De ekonomiska resurser som finns tillgängliga för järnvägsinvesteringar under överskådlig 
framtid innebär att det är osannolikt att en finansiering av föreslaget projekt kan ordnas. 
 
Att som enligt förslaget använda överblivna massor till att anlägga en fast gång- och cykelväg 
i Kyrksjön mellan centralorten och Folkparken skulle sannolikt innebära en sådan påverkan, 
att en miljödom som tillåter en sådan lösning inte skulle meddelas. 
 
När det gäller problemet med bomfällning är det mest frekvent vid Smedsgatan. En planskild 
korsning (som finns i den regionala planeringen) löser detta problem. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 30 juli 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 12 juni 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 maj 2013, § 121 
Medborgarförslag om utredning om att förändra järnvägen genom Ljusdal, 30 juli 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0306/12 
 
§ 182 
 
Yttrande angående avloppsfrågan för fastigheterna inom Harsaklackens 
samfällighetsförening 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. En VA-utredning och fastställande av verksamhetsområdet för det kommunala 

reningsverket vid Harsasjön genomförs under 2014. Uppskattad kostnad är cirka  
200 000 kronor. 
 

2. Medelsanvisningen hänvisas till budgetberedningen. 
 
 

Sammanfattning  
 
Harsa nämns som ett av tre områden av riksintresse för det rörliga frilufslivet i översikts-
planen för Ljusdals kommun. Harsasjön är vackert belägen med ett attraktivt läge för turism 
och fritidsboenden året runt. Sjön har ett relativt litet tillrinningsområde och visar i dagsläget 
tecken på övergödning. I den östra delen av sjön ligger gemensamhetsanläggningen Ljusdal 
Järvsö-Hamre ga:1, som förvaltas av Harsaklackens Samfällighetsförening och som omfattar 
42 fastigheter. Idag står gemensamhetsanläggningen inför behovet av en ombyggnad av 
infiltrationsanläggningen. I och med behovet av ombyggnation tillkom även önskemålet att 
ansluta WC till anläggningen.  Idag har flera fastigheter löst WC-anslutningen till avloppet 
med slutna tankar eller egna infiltrationsanläggningar.  
 
Utifrån behovet av ombyggnation inkom föreningen för gemensamhetsanläggningen med en 
skrivelse till miljöenheten den 27 januari 2012. I skrivelsen presenteras fyra alternativ till 
ombyggnation av anläggningen. De olika alternativen medför både miljömässiga och ekono-
miska begränsningar för genomförandet. Miljöenheten har ställt sig mycket tveksam till att 
tillåta ytterligare infiltration av avloppsvatten inom Harsasjöns tillrinningsområdet, eftersom 
recipientens tålighet är starkt begränsad i dag. Föreningen valde därför att inkomma med 
frågan till kommunstyrelsen om möjligheten att ansluta området till det kommunala 
reningsverk som finns i anslutning till Harsagården.  
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade att miljöenheten tillsammans med Ljusdal Vatten AB 
ska genomföra ett samrådsmöte med Harsaklackens samfällighetsförening. Mötet 
genomfördes den 9 november 2012 och resulterade i att föreningen tillsammans med 
miljöenheten och Ljusdal Vatten AB gemensamt inkommer med en begäran om att en VA-
utredning görs för Harsasjöns tillrinningsområde.  
 
Miljöenheten, Ljusdal Vatten AB och Samfällighetsföreningen Harsaklacken anser att det 
finns ett stort behov av ett en VA-utredning för Harsasjön tas fram.  
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   KS 0306/12 
 
§ 182 forts 
 
Yttrande angående avloppsfrågan för fastigheterna inom Harsaklackens 
samfällighetsförening 
 
Med tanke på recipienten Harsasjöns begränsade förutsättningar, det begränsade 
tillrinningsområdet, det attraktiva läget och den befintliga näringspåverkan bör 
utredningsområdet omfatta Harsasjöns hela tillrinningsområde. I och med detta bör också den 
framtida renvattenförsörjningen ingå i utredningen, då det i dagsläget finns kommunal 
lösning, gemensam lösning och enskilda vattentäkter för olika delar av bebyggelsen. 
 
VA-utredningen bör visa på lösningar som kan innefatta exempelvis anslutning för 
avloppsanläggningar till det kommunala reningsverket, alternativa gemensamhets-
anläggningar med enskilt respektive kommunalt huvudmannaskap. Det är viktigt att VA-
utredningen även beskriver hur de olika alternativen tekniskt kan lösas. Utredningen ska även 
beskriva de olika alternativens konsekvenser för Harsasjön, i huvudsak utifrån 
näringsbelastningsperspektivet. Det är också mycket viktigt att utredningen tydligt visar på de 
olika alternativens ekonomiska konsekvenser för berörda parter, fastighetsägare och kommun. 
  
När VA-utredningen är klar finns underlag för beslut om fastställelse av verksamhetsområde 
för den allmänna VA-anläggningen. Detta krävs då det aldrig har fattats något beslut i 
kommunfullmäktige om fastställande av verksamhetsområde i Harsa.  I ett sådant beslut ska 
det dessutom anges separata verksamhetsområden för renvatten respektive spillvatten, i 
enlighet med vattentjänstlagen (2006:412).  
 
Miljöenheten förordar att en extern konsult upphandlas för uppdraget för att skapa acceptans 
och trovärdighet för de reslutat som framkommer i VA-utredningen. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 22 januari 2013, § 7, kommunstyrelsen besluta 
 
1. En VA-utredning och fastställande av verksamhetsområdet för det kommunala 

reningsverket vid Harsasjön genomförs. 
 

2. Medel anslås för upphandling av extern konsult. 
 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till samhällsutvecklingsutskottet för förslag om 
medelsanvisning. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen uppskattar kostnaden till cirka 200 000 kronor och 
medelsanvisningen hänvisas till budgetberedningen. Uppdraget kommer att genomföras år 
2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 15 augusti 2013 
Kommunstyrelsens protokoll 7 februari 2013, § 52 
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 Diarienummer 
   KS 0493/09 
 
§ 183 
 
Tillstånd från länsstyrelsen Dalarnas län gällande tillstånd till 
gruppstation för vindkraft (Sörbyparken) för kännedom till 
kommunfullmäktige 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen Dalarna har lämnat Järvsö Sörby Vindkraft 
AB tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken att inom ovan nämnda fastigheter uppföra och driva 
en gruppstation med högst 37 vindkraftverk med tillhörande fundament, tillfartsvägar, 
uppställningsplatser, transformatorstationer och ledningar. Vindkraftverkens totalhöjd får inte 
överstiga 150 meter. 
 
Tillståndet gäller 40 år från det att tillståndet vunnit laga kraft. 
 
Miljöprövningsdelegationen avslår bolagets yrkande om att tillståndet får tas i anspråk även 
om beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut från länsstyrelsen Dalarnas län 4 juli 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0354/13 
 
§ 184 
 
Ansökan om vattenavgiftsmedel för kännedom till 
samhällsutvecklingsutskottet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdals kommun har hos länsstyrelsen Jämtlands län ansökt om vattenavgiftsmedel ur dom 
018-76, datum 1976-08-12 ”Korttidsreglering Sveg Laforsen kv”. Medlet ska användas till en 
flottledsåterställning av Tevansjöån/Kvarnån i Ljusnans vattensystem. Åtgärden är 
kostnadsberäknad till 250 000 kronor och kommer till 50% att finansieras av anslag 1:12 
”åtgärder för havs och vattenmiljö”. Summan som söks från den aktuella domen är 125 000 
kronor. 
 
Tevansjöån/Kvarnån är cirka 3,7 kilometer lång och rinner mellan Tevansjön och Finnebysjön 
i Ljusdals kommun. Vattendraget, vilket är kraftigt flottledsrensat ingår i Enåns vattensystem 
som mynnar ut i Ljusnan vid Laforsen. Åtgärden består i att utföra en konventionell flottleds-
återställning genom att med grävmaskin återföra upprensat material till åns fåra som igenom-
snitt är 8 meter bred. Stor vikt kommer att läggas på att återskapa lek och uppväxtområden för 
öring, vilken är målpart. Åtgärden innefattar återställning av tre längre strömsträckor med en 
sammanlagd längd av 2,1 kilometer. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
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§ 185 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Avtal om överlåtelse och förvaltning av investeringar i pendlarparkering.  KS 0204/13 
 
2. Information om Fortums svar på remissyttrandena gällande Edeforsens kraftverk.  

KS 0570/11 
 

3. Samrådsyttrande gällande planerad anslutningsledning från planerad vindkraftpark Sörby 
till Kläppa i Ljusdals kommun KS 493/09 
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§ 186 
 
Information om bostadsanpassningsbidragen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens chef Stig Olson informerar om att kostnaden för 
bostadsanpassningsbidraget har skenat i väg.  
 
Stig Olson ska träffa handläggaren Roland Nilsson tillsammans med plan- och bygglovschef 
Anders Berg för att försöka förstå vad detta kan bero på. 
 
Samtal ska också föras med omsorgsförvaltningens chef Marita Wikström för att 
biståndshandläggarna ska involveras mer i besluten om bostadsbidrag. Det är viktigt att dessa 
har mer vetskap om vilka pengar som finns att tillgå. 
 
Roland Nilsson ska komma och informera utskottet om bostadsanpassningsbidragen vid ett 
kommande möte. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 187 
 
Information om Gärdeåsskolans H-hus 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens chef Stig Olson informerar om att man vid ombyggnaden 
av Gärdeåsskolans H-hus har stött på problem i form av syllar som ligger emot betongen. 
Dessa kan komma att orsaka radon- och fuktskador. 
 
Om problemet ska kunna åtgärdas kommer budgeten att överskridas. 
 
Utskottet är enigt om att problemet måste åtgärdas och att man får hålla igen på annat håll 
istället. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0297/13 
 
§ 188 
 
Bibliotek i Röda gården 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Under förutsättning att utbildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget anslås pengar 

till flytt av Järvsö bibliotek från Öjeskolan 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 samhälls-
utvecklingsförvaltningen. 
 
Yrkanden 
 
Torsten Hellström (M): Under förutsättning att utbildningsnämnden ställer sig positiv till 
förslaget anslås pengar till flytt av Järvsö bibliotek från Öjeskolan till Röda gården. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Torsten Hellströms förslag och finner 
att utskottet bifaller detta. 
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§ 189 
 
Information om bärplockarproblematiken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Planer har funnits på att anordna ett bärplockarseminarium i Ljusdal för att diskutera 
problematiken som bärplockare kan föra med sig. Samhällsutvecklingsförvaltningens chef 
Stig Olson informerar om att tiden inte har räckt till för att ordna ett möte. 
 
Söderhamns kommun har i augusti med hjälp av kronofogdemyndigheten och polisen avhyst 
100-talet bärplockare. 
 
Länsstyrelsen Gävleborg har haft möte med Söderhamns kommun och planerar också 
ytterligare möten. Ingen av de andra hälsingekommunerna är inbjudna till dessa möten. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
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