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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 255 
 
Budget 2014, förslag på besparingsåtgärder 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Följande besparingsåtgärder genomförs: 
 
Bidrag till studieförbund 404 000  
Verksamhetsstöd 300 000  
Intäkter bygg 300 000  
Intäkter miljö 100 000 
Summa 1 104 000 kronor 
 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen   
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Deltidskåren i Ramsjö tas bort, vilket ger en besparing på 580 000 kronor. 
  
 
Sammanfattning  
 
Med anledning av det sparkrav som ålagts samhällsutvecklingsförvaltningen har 
förvaltningen tagit fram ett ”smörgårdsbord” med möjliga besparingsåtgärder.  
 
Tidigare har samhällsutvecklingsutskottet hittat besparingar på cirka 1 270 000 kronor som 
beror på att alla nämnder måste hålla sina budgetramar och att samhällsutvecklings-
förvaltningen har ökade kostnader. 
 
Nu har samhällsutvecklingsförvaltningen fått ett ytterligare sparkrav på 1 684 000 kronor som 
på något sätt måste täckas. 
 
Utskottet diskuterar olika möjligheter och föreslår att följande besparingar görs: 
 
Bidrag till studieförbund 404 000 
Verksamhetsstöd 300 000 
Intäkter byggenheten 300 000 
Intäkter miljöenheten 100 000 
Deltidskår Ramsjö 580 000   
Summa 1 684 000 
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 255 forts 
 
Budget 2014, förslag på besparingsåtgärder 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag ramar 2014 och ELP 2015- och 2016 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (SRD):  i stället för att spara in på deltidskåren i Ramsjö genomförs följande 
besparingar: 
 
Investeringsbidrag samlingslokaler 100 000 
Bidrag till lönebidragsanställda 280 000 
Vägbyggnadsbidrag 100 000 
Minskade öppettider bibliotek 100 000 
Summa: 580 000 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att utskottet bifaller hans 
eget förslag. 
 
Omröstning begärs 
 
Utskottet bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Jonny Mills yrkande och nej-röst för bifall till utskottets förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med tre nej-röster mot en ja-röst bifaller samhällsutvecklingsutskottet utskottets förslag. 
 
Reservation 
 
Jonny Mill reserverar sig mot beslutet om deltidskår i Ramsjö 
 
 
 
Forts s 6
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 255 forts 
 
Budget 2014, förslag på besparingsåtgärder 
 
 
 
Omröstningsprotokoll § 255 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Jonny Mill (SRD) X   
Björn Mårtensson (S)   X  
Christer Sjöström (M)  X  
Harald Noréus (FP)  X  
Summa: 1 3 0 
Totalt: 4 
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 Diarienummer 
   KS 0457/13 
 
§ 256 
 
Remiss från länsstyrelsen gällande förslag till utvidgning av 
Flarksjöbergets naturreservat 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet om utökning av Flarksjöbergets naturreservat, förslag till nytt beslut samt 

förslag till skötselplan godkänns i efterhand. 
 
 

Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen har i remiss begärt yttrande över utökning av Flarksjöbergets naturreservat, 
förslag till nytt beslut samt förslag till skötselplan. Förslaget innebär att naturreservatet utökas 
från 105 hektar till 293 hektar. Förslaget innebär också att en ny skötselplan antas.  
 
I kommunens översiktsplan är området utpekat för utveckling av naturvård och friluftsliv. I 
planen trycks det på utveckling av orörda, opåverkade tysta områden där värdefulla naturtyper 
bevaras för dess egenvärde, men också för den biologiska mångfaldens skull.  
 
Förslaget till beslut om naturreservatet bedöms inte strida mot andra markanvändningsplaner, 
andra kommunala intressen, eller andra kommunala eller allmänna intressen.  
 
Då svar skulle vara insänt till länsstyrelsen senast den 3 december 2013 föreslås 
kommunstyrelsen godkänna yttrandet i efterhand. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 11 november 2013 
Yttrande 8 november 2013 (skickat den 2 december) 
Remiss 23 oktober 2013 
Förslag till beslut om utvidgning av Flarksjöbergets naturreservat 28 oktober 2013 
Skötselplan för Flarksjöbergets naturreservat 28 oktober 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0303/13 
 
§ 257 
 
Detaljplan för Öje 8:52 med flera i Järvsö - planuppdrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att pröva förutsättningarna för ny användning och byggrätt i 

detaljplan.  
 

2. Planläggningen sker på bekostnad av sökanden enligt antagen taxa.  
 
3. Option för redovisad mark österut godkänns.  
 
4. Option för redovisad mark söderut godkänns inte.   
 
5. Antal våningar ska anpassas till omgivningen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Fastighetsägaren till Öje 8:42 (Hemvärnsgården) har ansökt om att detaljplan ska upprättas 
för att möjliggöra ett hotellbygge om fem våningar plus en källarvåning för parkering på 
platsen. Åtgärden överensstämmer inte med gällande detaljplan som anger allmänt ändamål 
och park och plantering, varför en ny detaljplan behövs om bygglov ska kunna ges.       
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att det är lämpligt att nuvarande markanvändning 
ersätts, exempelvis med bostäder/hotell- och centrumanvändning samt att ytterligare byggrätt 
prövas i detaljplan. Fem våningar anses dock inte lämpligt i den annars småskaliga strukturen 
i området, som mestadels består av mindre, friliggande, tvåvåningsbyggnader av traditionell 
karaktär. Begränsade parkeringsmöjligheter inom fastigheten och i närområdet medför också 
att boendekapaciteten måste avgränsas något.     
 
Sökanden har också begärt att få option för ändamålet på angränsande delar av kommunens 
fastighet Öje 11:21 i syfte att få köpa marken efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att önskad mark österut kan tillfalla sökanden, men 
inte marken söderut. Marken söderut utgör ett viktigt område ur kommande parkerings-
hänseende för flera parter i området och det är lämpligt att kommunen råder över marken. Om 
planuppdraget ges under dessa premisser fyller denna handling funktionen som 
avsiktsförklaring gällande kommande markägande av den aktuella marken österut.      
 
I området pågår annan planläggning för parkeringar till grottbadet och för skidbacke ner till 
Doktorsdammen med tänkt ny lokalgata öster om Hemvärnsgården. I planuppdraget utreds 
hur uppdragen ska samordnas.  
 
Forts s 9
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 Diarienummer 
   KS 0303/13 
 
§ 257 forts 
 
Detaljplan för Öje 8:52 med flera i Järvsö - planuppdrag 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut, 22 oktober 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0476/13 
 
§ 258 
 
Detaljplan för del av Gärde 11:1 med flera i Ljusdal - planuppdrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ny detaljplan och ersätta 

gällande markanvändning för del av Gärde 11:1 med flera.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kraftledningen genom östra Ljusdal mellan Kläppa och Åkerslund revs för några år sedan. 
Flera av detaljplanerna som har säkrat kraftledningsgatan har ersatts med nya planer och nya 
markanvändningar efter de nya förutsättningarna. En sträcka som dock fortfarande är planlagd 
för högspänningsledning är sträckan mellan Ica Gärdeåsen och Åkerslund. Denna sträcka bör 
också justeras och ersättas med ny detaljplan.  
 
Mark som kan komma i fråga för sträckan är natur, parkering, bostadsmark och mark för 
skoländamål. Ljusdal Energi har markledningar genom sträckan som kan säkras med u- 
områden där det behövs. Ljusdals kommun är markägare för nästan hela sträckan.     
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 7 november 2013 
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0494/13 
 
§ 259 
 
Yttrande över detaljplan för Mo 3:30 med flera i Hälsingtuna, Hudiksvalls 
kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet till Hudiksvalls kommun gällande detaljplan för Mo 3:30 med flera godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Hudiksvalls kommun har översänt förslag till detaljplan för Mo 3:30 i Medskog för samråd. 
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för att handel, med undantag av livsmedel, ska 
kunna bedrivas i området norr om riksväg 84 tillsammans med de redan tillåtna ändamålen för 
kontor, industri och verksamheter för trafikantservice.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår följande yttrande: 
 
”Ljusdals kommun har tidigare yttrat sig över handel i området i samband med remissen för 
Hudiksvalls handelsstrategi 2012-2020 i oktober 2013 och har samma synpunkter nu. 
Kommunen förordade då alternativ B gällande externhandelslägen. Alternativ B innebär att 
Hudiksvalls kommun samlar och utvecklar externhandeln i de två befintliga halvexterna 
lägena i Furulunds och Sannaområdet och att inget ytterligare handelsläge anses aktuellt. 
Detta mot bakgrund av att handel i Medskog (enligt alternativ A och nuvarande förslag till 
detaljplan) inte bedöms svara mot ambitionerna gällande långsiktigt hållbar utveckling. 
Externhandelsområde i Medskog bedöms innebära ett förstärkt bilberoende, längre resor samt 
bidra till ökade inköp från Ljusdalsområdet med konkurrens från befintliga och nya 
etableringar gällande sällanköpshandel inom Ljusdals centralort (ej dagligvaruhandel då det ej 
föreslås få bedrivas inom planområdet)”.     
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 november 2013 
Förslag till yttrande 19 november 2013 
Detaljplan för Mo 3:30 med flera i Hälsingtuna, Hudiksvalls kommun, Gävleborg 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-12-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

12 

 Diarienummer 
   KS 0088/06 
 
§ 260 
 
Försäljning av del av Tälle 45:1 "Åbergska trädgården" 
(Bergkvists) 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Kommunen säljer två områden av fastigheten Tälle 45:1 till Rental Invest i Hälsingland 

AB. Ett område om cirka 320 kvadratmeter, som utgör parkeringsyta på kvartersmark, 
säljs till en köpeskilling av 100 kronor per kvadratmeter. Det andra området om cirka 
1 260 kvadratmeter utgör trädgård på kvartersmark och säljs till en köpeskilling av 40 
kronor per kvadratmeter. 
 

2. Köparen erlägger kostnaderna för erforderlig fastighetsbildning.  
 

 
Sammanfattning  
 
Rental Invest i Hälsingland AB, ägare till Tälle 10:11 ”Åbergska gården” har den 12 maj 
2011 inkommit med ansökan om att få förvärva delar av Tälle 45:1. Ansökan gäller dels en 
parkyta söder om fastigheten som tidigare tillhört ”Åbergska gården” men som senare har 
utgjort allmän plats, dels en del parkeringsyta på kvartersmark väster om fastigheten. 
 
Planläggning i området har pågått under flera år och detaljplanen vann laga kraft i oktober 
2013, varför det nu är möjligt att sälja mark enligt gällande detaljplan. 
 
Parkeringsytan väster om fastigheten har en areal av cirka 320 kvadratmeter och föreslås 
säljas för 100 kronor per kvadratmeter.  
 
Parkytan söder om fastigheten har en areal av cirka 1 260 kvadratmeter och föreslås säljas för 
40 kronor per kvadratmeter. Ytan får inte bebyggas eller utnyttjas för parkering. Avsikten är 
att återställa trädgården i ursprungligt skick.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och plankarta 27 november 2013 
Begäran om köp  
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm , Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0193/07 
 
§ 261 
 
Försäljning av del av Järvsö Kyrkby 23:2 vid förskola 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Kommunen säljer ett område om cirka 1 350 kvadratmeter av fastigheten Järvsö Kyrkby 

23:2 till ägaren av Öje 9:61 till en köpeskilling av 40 kronor per kvadratmeter att 
fastighetsregleras till Öje 9:61. 

 
2. Köparen erlägger kostnader för erforderlig fastighetsbildning  

 
 

Sammanfattning  
 
Ägaren till fastigheten Öje 9:61 har inkommit med ansökan om att få förvärva ett område av 
fastigheten Järvsö Kyrkby 23:2 för att anlägga lekpark i anslutning till den egna fastigheten, 
där förskoleverksamhet bedrivs. 
 
Detaljplanen är nu fastställd, vilket möjliggör försäljning av mark för ändamål enligt ovan.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 29 november 2013 
Ansökan om förvärv 11 april 2007 
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0242/13 
 
§ 262 
 
Försäljning av del av Järvsö Kyrkby 23:2  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Kommunen säljer ett område om cirka 550 kvadratmeter av fastigheten Järvsö Kyrkby 

23:2 till ägaren av Öje 5:5 för en köpeskilling av 100 kronor per kvadratmeter. Området 
ska genom fastighetsreglering överföras till Öje 5:5. 

 
2. Köparen erlägger kostnaden för erforderlig fastighetsbildning.  
 
 
Sammanfattning  
 
Tidigare ägarna till fastigheten Öje 5:5 anmälde under våren 2013 intresse av att köpa del av 
kommunens fastighet Järvsö Kyrkby 23:2. Avsikten var att fastighetsreglera området till  
Öje 5:5. 
 
Öje 5:5 har under sommaren varit ute till försäljning och den nye ägaren tar över från 
december. Han är också intresserad av att köpa det aktuella området som utgör detaljplanerad 
bostadsmark med byggrätt för att fastighetsreglera det till Öje 5:5. Han inträder därmed i de 
förra ägarnas ställe. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 28 november 2013 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): Marken säljs för 100 kronor per kvadratmeter. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons yrkande och 
finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0324/13 
 
§ 263 
 
Försäljning av del av Veckebo 22:1 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Kommunen säljer ett område om cirka 2 300  kvadratmeter av fastigheten Veckebo 22:1 

till ägaren av fastigheten Korsholm 2:1 för en köpeskilling av 15 kronor per 
kvadratmeter. 

 
2. Området ska genom fastighetsreglering överföras till köparens fastighet Korsholm 2:1. 
 
3. Kostnader för erforderlig fastighetsbildning erläggs av köparen. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ägaren till fastigheten Korsholm 2:1 har ansökt om att få förvärva del av fastigheten Veckebo 
22:1 för att tillföra till den egna fastigheten. Han har lämnat två alternativ; antingen att köpa 
område 1 om cirka 1 200 kvadratmeter eller både område 1 och 2 om sammanlagt cirka 2 300 
kvadratmeter. Områdena utgör detaljplanerad bostadsmark enligt byggnadsplan från 1981. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 29 november 2013 
Anhållan om förvärv av mark samt karta 10 juni 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0371/13 
 
§ 264 
 
Försäljning av del av Kläppa 4:18 (Lappmyran) 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunen säljer ett markområde om cirka 2 500 kvadratmeter av fastigheten Kläppa 

4:18 utgörande tomt för byggnader, som för närvarande står på ofri grund till en 
köpeskilling av en (1) krona till Lappmyran Jaktklubb Ideella Förening. 
 

2. Fastighetsbildningskostnader erläggs av köparen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Björnbergets Jaktklubb, Lag 1 förvärvade den 23 augusti 2010 personalbyggnad, förråd och 
garage på Lappmyran från Ljusdals kommun. Byggnaderna stod då på ofri grund på Ångsäter 
8:19 som var privatägd. Kommunen har sedan köpt Lappmyran av de tidigare ägarna och låtit 
bilda en egen fastighet för det gama tippområdet. 
 
Jaktklubben har nu inkommit med begäran om att få köpa en tomt för de tidigare förvärvade 
byggnaderna. Man föreslår att detta också blir till en köpeskilling om en (1) krona då markens  
värde torde vara marginellt. Jaktklubben har senare bildat en ideell förening som ska stå för 
köpet; Lappmyran Jaktklubb Ideella Förening. 
 
Man ser också gärna att kommunen bidrar med en del av fastighetsbildningskostnaden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 november 2013 
Begäran om köp från Björnbergets Jaktklubb Lag 1 
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0510/13 
 
§ 265 
 
Ljusdals kommun idrottsstipendium 2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Två stipendiater (två ungdomsstipendier) utses. 
 
2. Beslutet skickas till kommunstyrelsen som information. 
 
3. Fritidschefen får i uppdrag att hitta lämplig tid för utdelning av stipendierna. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett ungdomsledarstipendium på 
10 000 kronor vardera. I år har sex ansökningar inkommit till ungdomsstipendiet och endast 
en till ungdomsledarstipendiet. 
 
Fritidschefen har i samråd med Ljusdals-Postens sportjournalister gått igenom ansökningarna 
och därefter lämnat förslag till beslut. Juryn var överens om att föreslå att inget ungdoms-
ledarstipendium ska delas ut, utan istället två ungdomsstipendier. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 november 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0416/13 
 
§ 266 
 
Ansökan från Loos Idrottsförening om bidrag till 100-årsjubileum 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Loos IF avslås då ansökan inte ryms inom samhällsutvecklings-

förvaltningens  budgetramar. 
 
2. Kommunstyrelsen föreslås bifalla ansökan från Loos IF och anslå 50 000 kronor för 

renovering av danspaviljongen vid Nickelvallen, inför planerat 100-årsjubileum under 
sommaren 2014. 

 
 
Sammanfattning  
 
Loos Idrottsförening firar under sommaren 2014 sitt 100-års jubileum och planerar i 
anslutning till detta bland annat att arrangera en sommarkonsert på Nickelvallen. För att skapa 
en ändamålsenlig konsertlokal/scen på området vill föreningen renovera den befintliga 
”danspaviljongen” (utökning av scenyta, bygga trappa och ramp vid sceningången, flytt av 
befintliga biograffåtöljer från före detta Folkets Hus, installera ny belysning/armaturer i 
lokalen). I angränsande serveringslokal vill man även komplettera med handikappramp vid 
entrén. 
 
Mycket av arbetet planerar föreningen att genomföra på ideell basis och ansöker hos Ljusdals 
kommun om ett ekonomiskt bidrag på 50 000 kronor för materialkostnader samt viss 
professionell arbetskostnad. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 september 2013 
Ansökan från Loos IF 20 september 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0509/13 
 
§ 267 
 
Ansökan från Messmörsteatern om bidrag till ny teaterproduktion "Den 
förbjudna dörren" 2014 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från Messmörsteatern om 15 000 kronor för genomförande av 

sommarteater ”Den förbjudna dörren” 2014 bifalles, med finansiering via Musik & 
Kulturenhetens konto för arrangemangsstöd. 
 
 

Sammanfattning  
 
Messmörsteatern i Järvsö planerar att under två veckor sommaren 2014 återigen sätta upp 
teaterföreställningen ”Den förbjudna dörren” vid Hembygdsgården på Kalatäkten i Järvsö. 
Föreställningen blev förra året en publik succé med totalt 920 besökare.  
 
Ensemblen består av ideellt arbetande skådespelare och teatern ansöker hos Ljusdals kommun 
om ett ekonomiskt bidrag på 15 000 kronor, som delfinansiering i en kostnadsbudget för 
arrangemanget om totalt 133 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 november 2013 
Ansökan om ekonomiskt stöd inklusive projektbeskrivning 28 november 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Messmörsteatern 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0433/13 
 
§ 268 
 
Ansökan från Ljusdals Forminnes- och Hembygdsförening om bidrag för 
inköp av ny gräsklippare  
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan från Ljusdals Fornminnes- och Hembygdsförening angående inköp av ny 

gräsklippare avslås på grund av att medel saknas i samhällsutvecklingsförvaltningens 
budgetramar. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslås bifalla bidragsansökan från Ljusdals Fornminnes- och 

Hembygdsförening och anslå 33 400 kronor till inköp av ny gräsklippare.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals Fornminnes- och Hembygdsförening har inkommit med ansökan om bidrag till 
återanskaffning av stulen gräsklippare. Ersättning från försäkringsbolaget har utgått med 
20 600 kronor. En maskin skulle enligt ansökan kosta 54 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens skrivelse 27 november 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 22 november 2013 
Bidragsansökan 4 oktober 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0485/13 
 
§ 269 
 
Avveckling av FolkhälsoBrå  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. I avvaktan på kommunchefens pågående utredningen skickas ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
 
Sammanfattning  
 
År 2012 antogs reglementet för FolkhälsoBRÅ för att skapa en förbättrad struktur i rådet. 
FolkhälsoBRÅ bildades för att hantera kommunens folkhälsofrågor. Sammansättningen i 
rådet syftade till att lyfta folkhälsofrågorna till en strategisk nivå och skapa bredd. Det 
övergripande målet för kommunens folkhälsoarbete var att skapa samhälleliga förutsättningar 
för god hälsa och trygghet på lika villkor för alla kommunens invånare.  
 
Rollen som folkhälsosamordnare är en drivkraft i rådet, men tjänstemannen har ännu inte fått 
det stöd som behövs för att föra arbetet vidare. Det bristande stöd har genomsyrat 
verksamheten från att tjänstemannen anställdes. Detta är inget unikt utan ett mönster för 
denna roll i kommunen, därav har flera tjänstemän lämnat sin position. Detta medför att 
kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete ännu inte har utvecklas. För att förbättra 
situationen och skapa kontinuitet i folkhälsoarbetet föreslås att det praktiska arbetet förläggs 
på andra tjänstemän som redan i dagsläget arbetar operativt med drogförebyggande arbete.    
 
Ett utvecklande folkhälsoarbete förutsätter att goda krafter i samhället tar gemensamt ansvar 
och samverkan mellan olika verksamhetsområden. Detta i sin tur förutsätter att det finns 
arenor som främjar sådan samverkan. Rådet för folkhälsoarbete var tänkt att utgöra en sådan 
arena.  
 
Rådets syfte har inte uppnåtts bland annat beroende på att få ledamöter aktivt deltagit i rådets 
sammanträden. Efter en tids trevande i den nya konstellationen av FolkhälsoBRÅ har rådets 
funktion urholkats.  
 
Länge har folkhälsoarbetet i kommunen inte inkluderats i den ordinarie verksamheten och 
uppfattas som svårbegripligt. Folkhälsosamordnaren initierade därför en utbildnings-/ 
informationsdag som också den fick få deltagande chefer och politiker.  
 
Ett alternativ har dock framtagits för att åstadkomma en spridning av folkhälsoarbetet. Den 
politiskt beslutade planeringsmodellen ses som en möjlig väg att placera folkhälsofrågan i ett 
sammanhang.  
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 Diarienummer 
   KS 0485/13 
 
§ 269 forts 
 
Avveckling av FolkhälsoBrå  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 18 november 2013: 
 
1. FolkhälsoBRÅ avvecklas. 

 
2. Tjänsten folkhälsosamordare ändras till att främst arbeta strategiskt med    

folkhälsofrågor och inte praktiskt med drog- och brottförebyggande frågor. 
 

3. En översyn utförs kring vilka resurser som i dagsläget utför praktiskt drog- 
brottsförebyggande arbete . 

 
4. Benämning av tjänsten folkhälsosamordnare ändras till utredare folkhälsa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsosamordnarens skrivelse 28 november 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0504/11 
 
§ 270 
 
Motion från Kennet Hedman (M) om gång och cykelväg Ljusdal-Måga-
Tallåsen-Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen anses besvarad. 

 
 

Sammanfattning  
 
Kennet Hedman (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande gång- och 
cykelväg Ljusdal- Måga- Tallåsen- Ljusdal. 
 
I motionen föreslås att: 
 
• motionen utreds tillsammans med den bifallna motionen från 2009 om gång- och 

cykelväg på sträckan Nore-Tallåsen. 
 
• andra åtgärder för att höja trafiksäkerheten runt sjön samtidigt utreds. 

 
Kommunchefen remitterade på ordförandens uppdrag motionen till kommunstyrelsen för 
beredning, vilket anmäldes på kommunfullmäktige den 31 oktober 2011, § 233. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande: 
 
Ljusdals kommun sitter med i den referensgrupp som tar fram underlag för Trafikverkets 
länsplan. Kommunen har, genom beslut i kommunstyrelsen, föreslagit gång- och cykelväg 
mellan Måga och Nore som ett högt prioriterat objekt i planen. Därmed har kommunen gjort 
det som kan göras för att denna gång- och cykelväg ska byggas i Trafikverkets regi. I och med 
att vägen är statlig och investeringen ganska stor är det inte realistiskt att kommunen ska 
genomföra projektet i egen regi. 
 
Region Gävleborg har på regeringens uppdrag tagit fram en plan för den regionala 
transportinfrastrukturen för perioden 2010-2021. En ram på preliminärt 873 miljoner kronor 
har tilldelats för infrastrukturinvesteringar under tolvårsperioden. Arbetet med att ta fram 
förslaget har skett i dialog med kommuner, Trafikverk och övriga aktörer inom området. 
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 Diarienummer 
   KS 0504/11 
 
§ 270 forts 
 
Motion från Kennet Hedman (M) om gång och cykelväg Ljusdal-Måga-
Tallåsen-Ljusdal 
 
 
Åtgärdsområdet Gång- och cykel innebär att Länstransportplanen årligen avsätter 10 miljoner 
kronor till byggande av gång- och cykelvägar samt andra åtgärder som bidrar till att 
oskyddade trafikanter får en säker trafikmiljö, exempelvis passager och belysning. Förslag till 
ny länsplan är under framtagande och i den finns utökade medel till just gång- och cykel-
vägnätet. 
 
Ljusdals kommun har föreslagit gång- och cykelväg mellan Måga och Nore som ett högt 
prioriterat objekt även i den nya planen. I kommunens föreslagna objekt ingår även en 
översyn av väggeometri och topografi samt gång- och cykelväg på väg 83, bland annat för 
sträckan Måga-Tallåsen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen anses besvarad. I sitt övervägande 
skriver han att Ljusdals kommun har genom beslut i kommunstyrelsen föreslagit gång- och 
cykelväg mellan Nore och Måga som ett högt prioriterat objekt i Länsplanen. Bland 
kommunens föreslagna objekt ingår även en översyn av väggeometri och topografi samt 
gång- och cykelväg på väg 83, bland annat för sträckan Måga-Tallåsen. Ljusdals kommun har 
därmed gjort vad som kan göras för att påverka Trafikverket att bygga gång- och cykelväg på 
den aktuella vägsträckningen. Ordföranden har även vid besök från Trafikverket åkt runt i 
hela kommunen och påtalat behov av gång- och cykelvägar invid Trafikverkets vägar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 8 november 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 9 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 233 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Motion 4 oktober 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0048/11 
 
§ 271 
 
Delegeringsordning för kommunstyrelsen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsutskottets förslag till ändringar i delegeringsordningen godkänns.   
 
2. Rubrikerna i delegeringsordningen ska ändras. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet har arbetat med förslag till ändringar i delegeringsordningen. En 
del ändringar beror på att det finns felaktigheter i dagens delegeringsordning som strider emot 
bland annat plan- och bygglagen, PBL. 
 
Utskottet anser också att rubrikerna i delegeringsordningen är missvisande och föreslår att 
dessa ska ändras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till delegeringsordning 
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 Diarienummer 
     
 
§ 272 
 
Ärenden för samhällsutvecklingsutskottets kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För samhällsutvecklingsutskottets kännedom finns följande ärenden: 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningens (Ljusdals Fiskeplan) redovisning till Länsstyrelsen 

Gävleborg av åtgärder för havs- och vattenmiljö 2013 – flottledsåterställning i Leån 
respektive Tevansjö.  KS 0442/12 

 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningens (Ljusdals Fiskeplan) redovisning till Länsstyrelsen 

Jämtland av åtgärder – flottledsåterställning i Tevansjöån/Kvarnån.  KS 0354/13 
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 Diarienummer 
     
 
§ 273 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 
 
1. Utredning från föreningen Framtid för Jämtland om samordnad svensk-norsk tågtrafik.  

KS 0480/13 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2013-12-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 

 Diarienummer 
     
 
§ 274 
 
Information om möte med länsstyrelsen om områdesbestämmelserna vid 
Fågelsjö Gammelgård 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utskottets ordförande Jonny Mill har tillsammans med kommunstyrelsens presidium och 
representanter för plan- och byggenheten träffat representanter från länsstyrelsen och 
diskuterat områdesbestämmelserna för Fågelsjö Gammelgård. 
 
Kommunen undantog en gård i de områdesbestämmelser som har vunnit laga kraft. Detta på 
grund av att de boende där inte ville ingå i områdesbestämmelserna och länsstyrelsen är nu 
rädda att Unesco ska ogilla detta. Nästa syn som Unesco genomför är först om sex år.  
 
Länsstyrelsen hoppas att representanter för kommunen ska kunna övertala de boende så att 
områdesbestämmelserna kan utökas. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 275 
 
Information om skotern på Kajvall 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning  
 
Utskottets ordförande Jonny Mill har hört att skotern på anläggningen Kajvall inte fungerar 
och undrar vad som står i arrendeavtalet. 
 
Fritidschef Pär Ferm informerar om arrendeavtalet gällande Kajvall. Kommunen har investe-
rat mycket pengar i Kajvall. Bland annat har man köpt en pistmaskin som man sedan var 
tvungen att bekosta reparation av. 
 
I avtalet står att Ljusdals kommun lånar ut pistmaskin och skoter och att arrendatorn står för 
service och underhåll på dessa. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 276 
 
Lägesrapport om folkparken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens chef Stig Olson informerar om att man i stort sett är klara 
med kommunens åtaganden i Folkparken. Bergvärme är indragen, tak är bytta, ny veranda 
klar, målning med mera. 
 
Tanken var att Järnvägs skulle kosta på köket i restaurangen, men i och med att det avtalet nu 
annullerats så planerar samhällsutvecklingsförvaltningen att själva göra den investeringen. 
Det skulle göra det möjligt att hyra/arrendera ut restaurangen för att få en verksamhet i 
parken. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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