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 Diarienummer 
   KS 0016/13 
 
§ 212 
 
Prognos september SUF 2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Helårsprognosen för samhällsutvecklingsförvaltningen per september visar på ett samlat 
underskott på 125 000 kronor. 
 
Fysisk och teknisk planering räknar med ett överskott till största delen beroende på att 
bygglovsintäkterna beräknas bli högre än budgeterat samt att deltidstjänstledigheter kommer 
att ge ett överskott på lönekostnaderna. 
 
Gator och vägar beräknas få ett underskott på grund av den nya dagvattenpolicyn där en ny 
kostnad för dagvatten har belastat enheten. 
 
Fritidsenheten har fått högre kapitalkostnader än budgeterat. Detta beror till största delen på 
den investering som gjordes på IP under senare delen av 2012. Ett haveri i isanläggningen på 
IP under september kommer att innebära reparationskostnader utöver budget. 
 
Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder beräknas bli högre än budgeterat. 
 
Under året finns ombudskostnader för kraftverket Kvarndammen. På grund av att inga medel 
finns budgeterade för 2013 och framåt kommer detta att innebära ett underskott. 
 
Inom nämndens verksamhetsområde befaras eller har följande konton så stora avvikelser mot 
budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder bör vidtas. 
 
1.  Bostadsanpassning: Högre bostadsanpassningsåtgärder -1 500 000 kronor 
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanfattning av samhällsutvecklingsförvaltningens prognos per september 2013 
Prognos per september 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0065/12 
 
§ 213 
 
Fördjupad översiktsplan för Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Planförslaget gällande fördjupad översiktsplan för Järvsö sänds ut på samråd. 

  
 
Sammanfattning  
 
Behovet av en aktuell och mer detaljerad översiktsplan för Järvsö har tydliggjorts i samband 
med olika planer för att vidareutveckla orten som ett attraktivt besökscentrum. Det handlar 
om att skapa nya attraktiva boendemöjligheter, att förbereda för en utbyggnad av  
fritidsanläggningarna, att se över nya behov av infrastruktur, att värna natur- och kulturmiljön 
och att synliggöra och ta hänsyn till olika risker som kan uppstå. Målet med planen är att 
verka för att komma närmare de mål och visioner som är angivna i översiktsplanen. Planens 
utgångspunkt är översiktsplanens riktlinje för Järvsös roll i tätortstriangeln, att orten ska 
utgöra kommunens centrum för turism och besöksnäring. Planens syfte är att ange 
förutsättningar och riktlinjer för efterkommande planering, lovgivning och andra beslut inom 
det avgränsade planområdet.   
 
Planområdet inbegriper tätorten Järvsö med omnejd och sträcker sig från Skästra i norr till 
Nybo i söder. Från Ljusnans västra strand i öster sträcker sig planområdet till Åsbodalen i 
väster.   
 
Samrådets syfte är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de 
synpunkter som finns inom området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget 
och möjlighet att påverka det. Under våren och sommaren 2013 bedrevs tidiga samrådsmöten/ 
dialogmöten med boende och verksamma i Järvsö. Planen bygger delvis på de synpunkter 
som då inkom.       
 
Planeringsunderlag som är speciellt framtagna för planen är: Ortsanalys för Järvsö tätort, 
Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö samt Översiktlig genomgång 
av värdefull natur i Järvsöbygden..      
 
Planförslaget kommer innan utskick för samråd att kompletteras med bilder och figurer, 
eventuellt även med mindre väsentliga textbearbetningar.    
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2013 
Fördjupad översiktsplan med bilagor 8 oktober 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0190/13 
 
§ 214 
 
Detaljplan för Järvsö Kyrkby 23:19, ”Alpbyn” 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Planförslaget gällande Järvsö-Kyrkby 23:19, 23:3 och 23:7, ”Alpbyn i Järvsö” sänds ut 

för samråd. 
 
 
Sammanfattning  
 
Alpbyn i Järvsö AB har för avsikt att utöka sin nuvarande verksamhet på fastigheterna Järvsö 
Kyrkby 23:19 och 23:3 på Öjebergets nordsida i Järvsö. Ägarna till Järvsö Kyrkby 23:19 
(Alpbyn i Järvsö AB) har därför ansökt om planändring. I samband med att planarbetet tog 
fart så uppstod också ett behov av att göra vissa korrigeringar rörande Alpvägens sträckning i 
den befintliga detaljplanen, varför detta också behandlas i planförslaget.   
 
Detaljplanen syftar till att pröva områden för centrumändamål och bostäder på fastigheterna 
Järvsö Kyrkby 23:19, 23:3 samt 23:7 på Öjeberget i Järvsö. Detta innebär att nya bostäder i 
högst två våningar får byggas på dessa fastigheter samt att olika mindre verksamheter såsom 
butiker, restauranger och övrig service får bedrivas inom området.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 oktober 2013 
Samrådshandlingar 3 oktober 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0359/13 
 
§ 215 
 
Detaljplan för Storbyn 48:44 i Färila, ”Färila Hälsocentral” 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Planförslaget gällande planändring för Storbyn 48:44 i Färila, ”Färila hälsocentral” sänds 

ut för samråd.      
 
 
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. 
 
Syftet med planförslaget är med andra ord att pröva förutsättningarna för vård- och 
kontorsändamål på fastigheten Storbyn 48:44. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 oktober 2013 
Samrådshandlingar 3 oktober 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0254/11 
 
§ 216 
 
Ansökan om tillstånd för vindkraftspark Riberget 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
 
Sammanfattning  
 
Nordex ansökte i april 2011 om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt kapitel 9 i 
miljöbalken hos Länsstyrelsen i Gävleborg. Nordex planerar att uppföra och driva en 
gruppstation om högst 19 verk. Området är lokaliserat inom området ”Riberget” som är ett av 
de områden som anses vara lämpliga för vindkraftsetableringar i Ljusdals kommuns 
vindkraftsplan. Tornhöjden blir 100 eller 140 meter beroende på vad som anses vara den bästa 
möjliga tekniken vid anläggningstillfället. Vindkraftverken är på 2,5 MW vardera och 
beräknas tillsammans producera cirka 7-8 GWh per år. 
 
Länsstyrelsen Gävleborg överlämnade i april 2011 ansökningshandlingarna om 
tillståndsansökan för vindkraftpark Riberget i Ljusdals kommun för att ge kommunen 
möjlighet att lämna synpunkter angående behovet av kompletteringar till ansökan.  
 
Synpunkterna framfördes till Länsstyrelsen i ett yttrande i maj 2011och kommunen ska nu 
lämna sitt yttrande på ansökan i sin helhet. Kommunen ska, om inga ytterligare synpunkter på 
ansökan läggs fram, nu tillstyrka ansökan eller inte tillstyrka genom att utnyttja det så kallade 
kommunala vetot. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår: 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
alternativt 
 
2. Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 oktober 2013 
Alternativa yttranden till länsstyrelsen 3 oktober 2013 
Kartor 
  
Forts s 9 
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 Diarienummer 
   KS 0254/11 
 
§ 216 forts 
 
Ansökan om tillstånd för vindkraftspark Riberget 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer förvaltningens båda förslag mot varandra och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ansökan tillstyrks. 
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 Diarienummer 
   KS 0407/13 
 
§ 217 
 
Lokal trafikföreskrift om parkering vid Norra Järnvägsgatan 17 (Wahlins) 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ny trafikföreskrift antas om att på sex platser i parkeringens nordvästra hörn på Norra 

Järnvägsgatan 17 gäller högst två timmars parkering. 
 
 
Sammanfattning  
 
I och med att många som arbetar hela dagar i området kring ovan nämnda parkering väljer att 
parkera här är lediga platser oftast få. Det gör det svårt för kunder till butiken Wahlins Hem & 
Inspiration samt Röda Kvarn att hitta parkeringsplatser. Av den anledningen önskar 
verksamheterna på Norra Järnvägsgatan 17 en begräsad parkeringstid på några av platserna så 
att deras kunder kan finna lediga platser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 oktober 2013 
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): parkeringstiden ska vara högst en timme. 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Christer Sjöströms yrkande mot Björn Mårtenssons och finner att 
utskottet beslutar enligt Björn Mårtenssons yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning:  
 
Ja-röst för bifall till Björn Mårtenssons yrkande och nej-röst för bifall till Christer Sjöströms 
yrkande. 
 
 
 
Forts s 11
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 Diarienummer 
   KS 0407/13 
 
§ 217 forts  
 
Lokal trafikföreskrift om parkering vid Norra Järnvägsgatan 17 (Wahlins) 
 
 
Omröstningsresultat 
 
Med fyra ja-röster mot 1 nej-röst beslutar samhällsutvecklingsutskottet enligt  
Björn Mårtenssons yrkande. 
 
Reservation 
 
Christer Sjöström (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Omröstningsprotokoll § 217 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Jonny Mill (SRD) X   
Hans Olov Wernersson (SRD)  X   
Björn Mårtensson (S)  X   
Christer Sjöström (M)  X  
Harald Noréus (FP) X   
Summa: 4 1 0 
Totalt: 5 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0411/13 
 
§ 218 
 
Lokal trafikföreskrift om sänkt hastighet på Västra Gränsgatan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ny trafikföreskrift antas om 30 km/h på västra Gränsgatan, mellan Stenhamregatan och 

Ringvägen. 
 

2. Trafikföreskriften gäller vardagar mellan klockan  6.00 – 18.00. 

 
Sammanfattning  
 
Verksamheterna på Stenhamreskolan har bytt lokaler, vilket innebär att många av de yngsta 
barnen nu lämnas och hämtas på Västra Gränsgatan, mellan Stenhamregatan och Ringvägen. 
Därför efterfrågar skolan att ”skol-30” införs på denna gata mellan klockan 6.00-18.00 på 
vardagar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 oktober 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 219 
 
Information om parkeringen vid Järvsö Järnvägsstation 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om pendlarparkeringen vid Järvsö 
Järnvägsstation. Parkeringen har bekostats av projektet ”Parkera och Res” som kommunen 
har investerat tid i. Det finns 20-22 parkeringsplatser med motorvärmare och de fem första 
åren får kommunen inte ta betalt för platserna.  
 
Nu försöker man lösa hur nycklar till motorvärmarstolparna ska lånas ut. Det blir eventuellt 
en lösning där nycklar kan lånas i stationshuset hos Destination Järvsö eller JärvsöRådet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 220 
 
Fontänen i Kyrksjön 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg får i uppdrag att undersöka möjligheten att få 

igång fontänen i Kyrksjön. 
 

 
Sammanfattning  
 
Önskemål finns om att fontänen som tidigare fanns i Kyrksjön ska sättas upp igen.  
 
Fontänen kom till som del i ett projekt som drevs med medel från EU. Filtreringsdammarna 
vid östra delen av sjön var en annan del i projektet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Emma Nordebo Snygg  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 221 
 
Uppställningsplats för husbilar 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg får i uppdrag att titta på möjligheten att göra 

uppställningsplatser för husbilar i närheten av det planerade badet vid Östernäs. 
 

 
Sammanfattning 
 
Önskemål finns om uppställningsplatser för husbilar i anslutning till parkområdet på Östernäs.  
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om att hon arbetar på att få till 
uppställningsplatser vid Fenixbiografen, men väntar på hjälp från Ljusdal Elnät.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Emma Nordebo Snygg  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0011/13 
 
§ 222 
 
Begäran om investeringsbidrag från Boda Bygdegårdsförening 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Boda Bygdegårdsföreningen beviljas 30 450 kronor.  
 
2. Pengar tas från kontot Investeringar till samlingslokaler. 
 
3. Ärendet ska vara slutfört senast den 31 december 2013  

 
 
Sammanfattning  
 
Boda Bygdegårdsförening har i en skrivelse begärt att få investeringsbidrag för att införskaffa 
VVS material för en kostnad av 36 097 kronor till en handikappanpassad toalett. 
Kommunstyrelsen beslöt vid årets fördelning av investeringar till samlingslokaler den 7 
februari 2013, § 53 att reservera 30 450 kronor till Boda Bygdegårdsförening tills beslut från 
Boverket erhållits. Föreningen har nu fått ett besked av Boverket att man inte kommer att få 
något bidrag. 
 
I avvaktan på beskedet har föreningen genomfört en nödvändig renovering av köket till en 
kostnad av cirka 60 000 kronor. Föreningen vill nu använda de reserverade pengarna till att 
införskaffa VVS material till den handikappanpassade toaletten så att den kan färdigställas. 
Eftersom det finns medel reserverade i årets budget till Boda Bygdegårdsförening föreslår 
förvaltningen att föreningen beviljas dessa för att göra de begärda inköpen.  
  
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 23 september 2013 
Kommunstyrelsens protokoll 7 februari 2013, § 53 
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 Diarienummer 
   KS 0428/13 
 
§ 223 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas för ombyggnad av badrum samt ombyggnad av entré 

med ramp. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag inkom den 24 maj 2013 för ombyggnad av 
badrum/WC samt ombyggnad av entré med ramp. 
 
Kostnaderna för åtgärderna är 225 000 kronor inklusive moms enligt offert från DS Bygg. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0429/13 
 
§ 224 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas för ombyggnad av badrum samt breddning av dörrar. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag inkom den 26 april 2013 för ombyggnad av 
badrum/WC samt breddning av dörrar. 
 
Kostnaden för åtgärderna är 136 764 kronor inklusive moms.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0383/13 
 
§ 225 
 
Inlandets Kulturtåg 2014 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Erbjudandet från Inlandsbanan AB, om medfinansiering av projektet ”Inlandets Kulturtåg 

2014”, avböjs. 
 
 

Sammanfattning  
 
Inlandsbanan AB erbjuder möjlighet för samarbetspartners och medfinansiärer att under 2014 
års sommarmånader resa med och använda Inlandsbanan för att marknadsföra sin kommun/ 
verksamhet, i första hand via kulturarrangemang på tåget och vid tågstationer längs banans 
sträckning. Tre olika finansieringsalternativ erbjuds till ett pris av 20 000-50 000 kronor som 
inkluderar tågbiljetter för 10-15 personer, möjlighet att sprida informationsmaterial ombord 
på tåget, samt möjlighet att anordna kulturella event i anslutning till banan.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer att denna typ av verksamhet inte ryms inom de 
budgetramar som finns för Musik & Kulturenhetens verksamhet under 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 september 2013 
Erbjudande från Inlandsbanan  
 
 
Beslutsexpedierat 
Inlandsbanan AB 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0418/13 
 
§ 226 
 
Ansökan från Fågelsjö Hembygdsförening om bidrag till julkonsert i 
Fågelsjö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Fågelsjö Hembygdsförening om ekonomiskt bidrag på 5 000 kronor 

bifalles för genomförande av en offentlig julkonsert den 30 november 2013. 
 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangsstöd. 

 
 

Sammanfattning  
 
Fågelsjö Hembygdsförening ansöker hos Ljusdals kommun om ett ekonomiskt bidrag på 
5 000 kronor för genomförande av en offentlig julkonsert i Fågelsjö den 30 november 2013 
med  musikgruppen ”The Blue Mountain Boys”. 
 
Arrangemanget är kostnadsberäknat till cirka 20 000 kronor och föreningen räknar med att 
resterande finansiering kan ske via biljettintäkter samt eventuella ytterligare bidragsgivare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 september 2013 
Ansökan från Fågelsjö Hembygdsförening 23 september 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0417/13 
 
§ 227 
 
Ansökan från Kvistabäckens intressegrupp om ekonomiskt bidrag till 
annonsen om Kvistabäckens flottardag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Kvistabäckens intressegrupp om ekonomiskt bidrag på 2 625 kronor 

bifalles för annonskostnad vid kulturarrangemanget Kvistabäckens Flottardag den 1 juni 
2013. 

 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangsstöd. 
 
 
Sammanfattning 
  
Kvistabäckens intressegrupp ansöker hos Ljusdals kommun om ett ekonomiskt bidrag på 
2 625 kronor för annonskostnad vid arrangemanget Kvistabäckens Flottardag den 1 juni 2013. 
Arrangemanget genomfördes helt ideellt av ett trettiotal personer och man räknar med att 
cirka 400 personer besökte detta kulturarrangemang. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 september 2013 
Ansökan från Kvistabäckens intressegrupp 23 september 2013 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0334/13 
 
§ 228 
 
Ansökan från föreningen Loosgrufvan om utvecklingsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan från föreningen Loosgrufvan om ett årligt verksamhetsbidrag om 60 000 kronor 

under perioden 2013-2018 bifalles, under förutsättning att motsvarande budgetmedel kan 
bibehållas inom Musik och Kulturenhetens budgetramar 2014-2018. 

  
2. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning från föreningen Loosgrufvan skall 

årligen inlämnas till Ljusdals kommun som redovisning/rekvisition av beviljade 
bidragsmedel. 
 
 

Sammanfattning  
 
Loosgrufvan är ett av kommunens viktigaste industriminnen och utgör ett viktigt besöks-
objekt i kommunens västra delar, tillsammans med Fågelsjö Gammelgård och Hamra 
nationalpark. Anläggningen är av största vikt för kommunen, både ur ett kulturhistoriskt och 
ett turistiskt perspektiv. 
 
Föreningen har inkommit med en redogörelse för omständigheterna kring en tillfällig 
lånetransaktion, där föreningen Loosgrufvan har lånat ut pengar till en annan lokal förening 
(Loos Koopek) för att täcka tillfälliga likviditetsproblem. Samhällsutvecklingsförvaltningen 
anser att beviljade drift- och utvecklingsbidrag till ideella föreningar ska användas för det 
ändamål som ansökan anger, vilket ska framgå i årlig ekonomisk redovisning till kommunen 
som redovisning/rekvisition av beviljade bidragsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut gällande ansökan om utvecklingsbidrag från föreningen Loosgrufvan, 13 
september 2013 
Bilaga/förtydligande angående lån från föreningen Loosgrufvan till Loos Koopek 
Kommunstyrelsen protokoll 8 augusti 2013, § 198 
 
 
Beslutsexpedierat 
Föreningen Loosgrufvan 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 229 
 
Pengar från Leader till Musik & Kulturenheten  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Musik- och kulturchef Lasse Norin informerar om att Leader ska slås samman till en nationell 
enhet och att det därför finns pengar över att söka. Musik- och kulturenheten har sökt pengar 
för olika projekt och fått en dryg miljon i bidrag. 
 
Projekt: 
• Inköp av podier och scenmoduler. 
• Förstudie ; ”Unga artister i nätverk” 
• Per Jonsson Dance Center – projekt ”Dansambassadörer” 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 230 
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V),  
Malin Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) om att investera i skapande för 
framtiden 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles under förutsättning att befintliga lokaler kan användas i enlighet med 

samhällsutvecklingsförvaltningens och kommunchefens förslag. 
 
 

Sammanfattning  
 
Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimrén (V), Malin Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) 
har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 
 
”Många människor i Sverige berörs av hur vi utvecklar vår kulturpolitik; skolbarnen, alla som 
är engagerade i amatörkultur och folkrörelser, publiken på våra privata och offentliga 
kulturinstitutioner och naturligtvis de kulturellt yrkesverksamma. 
 
Kulturen har ett egenvärde. Kultur kan aldrig reduceras till att vara ett näringspolitiskt verktyg 
i syfte att öka den svenska bruttonationalprodukten. Kulturpolitik bottnar i frågan om vilket 
framtida samhälle det är vi vill ha. Vi tror på det öppna, demokratiska, kreativa, nyfikna, 
jämlika, dynamiska och framtidsinriktade samhället. Därför vill vi också ha en stark 
kulturpolitik som skapar förutsättningar för ett sprudlande kulturliv och många människors 
delaktighet. Genom att investera i människovärdet lägger vi grunden för ett framgångsrikt 
Ljusdal. 
 
Alla människor är kreativa. Alla är inte konstnärer - men alla har en förmåga till skapande. 
Vår skaparkraft är en resurs som samhället bör ta till vara på bästa sätt. Alla ska kunna 
komma i kontakt med konstnärliga verksamheter. Det har ett värde i sig att fördjupa 
förståelsen av konsten och att utveckla den egna konstnärliga förmågan. Men kontakten med 
konsten stimulerar även vår kreativitet på andra områden i arbets- och samhällslivet. 
 
Vi är övertygade om att ett kulturliv som kommer alla medborgare till del kräver insatser från 
samhällets sida. 
 
Kulturpolitik är en viktig demokratisk fråga. Vi anser att alla skall ha möjlighet att utöva och 
ta del av kultur i alla dess former och att kultur skall vara en naturlig del av livet. Det ger 
människor möjlighet att ta ställning, vara delaktiga i samhällslivet och få möjlighet att kunna 
påverka utvecklingen. Kulturen blir en mötesplats där människor växer. 
 
Forts s 25 
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 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 230 forts 
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V),  
Malin Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) om att investera i skapande för 
framtiden 
 
 
Vi tror att ett Kulturhus, ett hus fyllt av kultur, skulle kunna vara en levande arena för möten 
och skapande. Ett kulturhus skulle kunna vara en samlingsplats för olika former med 
möjlighet till utställningar, olika arrangemang, kurser och föreställningar med tillgång till 
arbetsrum för olika konstnärliga uttryck. I ett kulturhus ges engagerade invånare förut-
sättningar till vidare utveckling. Där kan även föreningar, studieförbund och andra aktiva 
intressegrupper medverka.” 
 
Motionärerna vill utreda förutsättningarna för att skapa ett kulturhus i någon av kommunens 
redan befintliga lokaler, eller utreda förutsättningarna att skapa ett kulturhus i anslutning till 
Ljusdals Museums framtida lokaler.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013, § 68 att skicka motionen till kommun-
styrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till samhällsutvecklingsförvaltningen samt 
till kommunchefen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen ser nedan redovisade 
alternativa möjligheter att utreda förutsättningarna för skapandet av ett ”kulturhus” i någon av 
kommunens redan befintliga lokaler. 
 
Alternativ 1 
Utreda möjligheter och förutsättningar att vid området kring Slottegymnasiet skapa en 
organisatorisk lösning i redan befintliga lokaler, enligt samma konceptmodell som 
”EstradLjusdal” (kommunen i en koordinerande roll/funktion i samverkan med lokala externa 
aktörer inom kulturområdet). Utomordentliga verksamhetslokaler finns redan på området för 
alla typer av kulturella verksamheter, såsom exempelvis musik, dans, drama, foto, bildkonst, 
konsthantverk, bibliotek/litteratur/skrivande, textildesign och så vidare. Även faciliteter som 
café med scen samt reception finns i lokalerna. Dessutom pågår för närvarande en 
projektering inför en eventuell ombyggnad/renovering av Aulan, i syfte att skapa kommunens 
nya ”kulturscen”. Dessa lokaler nyttjas idag i princip endast under dagtid/skoltid och står helt 
outnyttjade under sena eftermiddagar, helger och under samtliga skollov. Ett effektivare 
utnyttjande av dessa lokaler och faciliteter på tider utöver skoltid skulle kunna skapa ett 
”kulturcentrum” i Ljusdal av högsta rang med möjligheter till verksamheter inom alla 
konstformer, samlat på ett och samma ställe.  
 
 
Forts s 26 
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 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 230 forts 
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V),  
Malin Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) om att investera i skapande för 
framtiden 
 
Alternativ 2 
Inventera det kommunala fastighetsbeståndet i syfte att utreda om det finns andra befintliga 
lokaler som efter anpassning/ombyggnation skulle kunna vara aktuella för denna typ av 
samlad verksamhet inom alla konstformer. 
 
Kommunchef Claes Rydberg föreslår i sitt yttrande att kommunledningskontoret  uppdras att 
tillsätta en grupp bestående av företrädare för såväl kommunen som aktiva inom kulturlivet 
för att utreda förutsättningarna att skapa ett kulturhus i någon av kommunens redan befintliga 
lokaler, alternativt i anslutning till Ljusdals Museums framtida lokaler.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att förslaget om att utreda förutsättningarna för att 
skapa ett kulturhus i kommunens befintliga fastighetsbestånd eller i Ljusdals Museums 
framtida lokaler enligt motionen från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bifalles. 
 
Ett kulturhus kan fungera som en mötesplats för skapande och en samlingsplats för 
utställningar, arrangemang, kurser och föreställningar. 
 
Kultur i alla dess former ska vara en naturlig del av livet. Med en målsättning om att allas 
möjlighet för att kunna påverka samhällsutveckling ska vara en verklighet, krävs också ett 
offentligt ansvarstagande för kulturfrågor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 27 september 2013 
Yttrande från kommunchefen 2 juli 2013 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 13 maj 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2013, § 68 
Motion om att investera i skapande för framtiden 11 mars 2013 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP): Motionen bifalles under förutsättning att befintliga lokaler kan användas 
i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens och kommunchefens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Harald Noréus yrkande och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0424/13 
 
§ 231 
 
Sammanträdesdagar 2014 för samhällsutvecklingsutskottet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Sammanträdesdagarna 2014 för allmänna utskottet godkänns. 
 
2. Sammanträdena startar klockan 8:30. 

 
 
Sammanfattning  
 
Finns sammanträdesdagar 2014 för samhällsutvecklingsutskottet:  
 
 
2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 
 
Samhällsutvecklings-
utskottet 
 

21 18 18 15 13 10 19 16 14 11 9 

 
 
Beslutsexpedierat 
Eva Wiberg 
Delegeringspärm  
Akt 
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§ 232 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handling: 
 
1. Underrättelse från Östersunds tingsrätt, Mark- och miljödomstolen angående ansökan om 

tillstånd att anlägga Hennans kraftverk i Väljeåns utlopp ur Hennansjön inom Ljusdals 
kommun. KS 0182/13 
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