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 Diarienummer 
     
 
§ 27 
 
Information om det skogliga läget efter stormen Dagmar 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens ekolog Pär Lundagårds redogör för det skogliga läget efter stormen Dagmar. 
 
Efter stormen har första prioritet legat på den stadsnära skogen. Åtgärder är vidtagna i 
Ämbarbo, Borr, Nore och Måga. Rotvältor har rätats upp /tagits bort med grävare. En 
prioritering har gjorts på områden för vinterhuggning. 
 
Just nu sker ingen huggning på egen skog. Mellanskog har genom flyginventering skaffat sig 
en helhetsbild över kommunens skogsinnehav och det ser relativt bra ut. Skogsbudgeten för 
2012 blir dock svår att hålla. 
 
Dagmar ger upphov till dyrare avverkning på grund av: 
 
• Sönderblåst bestånd – ej optimal aptering 
• Svårare avverkning rent tekniskt 
• Virket kan förstöras om det ligger för länge 
• Man jobbar mot timpenning (ej ackord) 
 
(Ju längre man väntar med att hugga vindfällen desto flinkare maskinförare, vilket ger lägre 
avverkningskostnader – träden har rotkontakt=ingen virkesvärdesförlust) 
 
Kvar att göra på den stadsnära skogen: 
 
• Vi-parken 
• Parken vid Mårtensgatan/Ringvägen 
• Hemskogsvägen 
• Rotvältor vid Kyrksjön 
• Uppföljning Ämbarbo, Borr med mera 
• Kläppaängarna? (beroende av politiska beslut) 
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 Diarienummer 
   KS 0544/09 
 
§ 28 
 
Ansökan om pengar till märkning, skyltning, invigning med mera av 
Järvsöklackens naturreservat 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1.  Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att märka ut, skylta, inviga med mera 

Järvsöklackens naturreservat. 
 

2.  130 000 kronor anslås till att märka ut, skylta, inviga med mera Järvsöklackens 
naturreservat. 
 

3.  Pengarna tas från naturvårdsfonden. 
 

4.  Ärendet ska slutföras under 2012. 
 
 
Sammanfattning  
 
I september 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om att bilda Järvsöklackens naturreservat.  
 
För kostnaden att bilda, märka ut, skylta, inviga med mera ansökte kommunekologen om 
lokalt naturvårdsprojektbidrag. Projektet beviljades bidrag med 50 %, max 130 000 kronor av 
länsstyrelsen. Detta belopp är halva det belopp som hela naturreservatsprocessen är bedömd 
att kosta, totalt 260 000 kronor. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 3 februari 2012 att 130 000 kronor anslås till 
att märka ut, skylta, inviga med mera Järvsöklackens naturreservat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 februari 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2011, § 240 
Länsstyrelsens beslut 24 maj 2010 
 
Yrkanden 
 
Maj-Britt Tönners (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0059/12 
 
§ 29 
 
Ansökan om dispens för att ta reda på vindfällen vid Tingvallen, 
Kläppaängarnas naturreservat 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta reda på vindfällen vid Tingvallen, 

Kläppaängarnas naturreservat. 
 

 
Sammanfattning   
 
Under stormen Dagmar den 26 december 2011, tippade många stora granar och tallar omkull 
på Tingvallen, Kläppaängarnas naturreservat. Träden ligger på rundslingan som är uppmärkt 
och börjar vid Edänge badplats. Inga träd har fallit precis vid vindskyddet eller vid 
badplatsen, men många träd har fallit på själva stigen (rundslingan). Mängden vindfällda träd, 
som kan liknas vid ett vindfälleplockepinn, utgör en fara för allmänheten på grund av att 
området förmodligen är den mest besökta platsen i reservatet. Dessutom finns det en stor risk 
att granbarkborren får fäste i veden och kan föröka sig (denna insekt kan bli ett problem i 
norra delen av Gävleborgs län och riskerar att förorsaka stor skada på levande granskog om 
för mycket färsk död granved lämnas i skogen). 
 
Kläppaängarnas naturreservat är generellt sett ett reservat där skötsel är förespråkat och 
rekommenderat på många ställen i skötselplanen. Vid Tingvallen är det däremot inte 
föreslaget någon skötsel utan målsättningen med området är ”att skogen får utvecklas fritt mot 
naturskog.”  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 februari 2012 
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   KS 0433/11 
 
§ 30 
 
Bokslut för 2011 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Upprättat bokslut för 2011 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Upprättat förslag till bokslut för 2011, förslag på överföringsbudget till 2012 och eget kapital 
presenteras för utskottet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Ekonomerna samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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§ 31 
 
Omfördelning av budget 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Omfördelningen i budgeten för 2012 godkänns 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen vill göra vissa justeringar inom befintlig budget. 
Justeringarna påverkar inte totalbudgeten utan innebär bara förändringar inom budget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till omfördelning av budget för 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Ekonomerna på samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0055/12 
 
§ 32 
 
Plan för hantering av extraordinära händelser, Krisledningsplan 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Planen för hantering av extraordinära händelser, Krisledningsplan, antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Det offentliga har ett ansvar att samordna samhällets säkerhet. Kommunen ska planera för hur 
en extraordinär händelse ska ledas, hur berörda ska informeras och på vilket sätt 
samhällsviktig verksamhet kan bedrivas under nämnda förhållanden.  
 
Ljusdals kommuns reviderade plan för hantering av extraordinära händelser har som 
utgångspunkt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap. Uppgifter som framkommit i 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys utgör ett viktigt underlag till planen.  
 
I dokumentet framgår hur kommunens ledningsfunktion ser ut under sådana förhållanden och 
på vilket sätt krisledningsnämnden med dess stödfunktioner är organiserad. Den innehåller 
ingen information på detaljnivå eftersom den då kunde bli otymplig och svår att använda vid 
en verklig händelse. Detaljplanering skall ske ute i respektive förvaltning och bolag.  
 
Planen innehåller inte några uppgifter som endast gäller höjd beredskap. Vid ett annat 
säkerhetspolitiskt läge kan den kompletteras och anpassas till att även vara kommunens plan 
för höjd beredskap. Med höjd beredskap avses här skärpt beredskap eller högsta beredskap 
enligt Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att planen för hantering av extraordinära händelser, 
Krisledningsplan, antas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 
Bilaga A Utbildnings- och övningsplan mandatperioden 2011-2014 
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   KS 0035/11 
 
§ 33 
 
Detaljplan för fastigheten Slotte 5:4, "Bryggeriet" - antagandeförslag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplanen för Slotte 5:4 ”Bryggeriet” antas.  
 
 
Sammanfattning  
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökad byggrätt för centrumverksamhet på mark som 
i gällande detaljplan är förlagd med byggförbud. Detaljplanen avlägsnar även en outnyttjad 
byggrätt för boende. Markanvändningen föreslås ändras från handel till centrum.    
 
Planområdet är beläget i Ljusdals östra del, direkt öster om brandstationen i anslutning till 
Norra Järnvägsgatan och Molinsgatan. 
 
Den utökade byggrätten föreslås till viss del kunna utföras i två våningar, på mark som i 
gällande detaljplan är avsatt för parkering. Inom den planlagda parkeringsytan återfinns den 
gamla gårdsbyggnaden till bryggeriet. Den utökade byggrätten medför sannolikt att 
gårdsbyggnaden ersätts av en ny tillbyggnad. Utförandet av denna ska ske med hänsyn till 
bryggeribyggnaden.  
 
Detaljplanen har handlagts genom ett enkelt planförfarande och har under tiden 20 oktober 
2011 till 18 november 2011 varit föremål för samråd. Detaljplanen kan härmed överlämnas 
för antagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 februari 2012 
Antagandehandlingar 11 januari 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0065/12 
 
§ 34 
 
Begäran om planuppdrag för fördjupad översiktsplan för Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till förnyad 

fördjupad översiktsplan för Järvsö.    

 
Sammanfattning 
 
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen (ÖP) anger inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ger vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen är inte bindande.  
 
Ljusdals kommun har en kommunomfattande översiktsplan, antagen den 22 februari 2010 och 
därtill en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Järvsö och en FÖP för Färila, antagna den 28 
november 1988 samt en FÖP för verksamhetsområde i Ede, antagen den 24 november 2003. 
Utöver översiktsplanen och de fördjupade delarna är ett förslag till tematiskt tillägg till 
översiktsplanen gällande vindkraft under framtagande. Samhällsutvecklingsförvaltningen har 
även ett uppdrag att upprätta ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS- 
områden (landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge). En fördel med en fördjupad 
översiktsplan är att den blir mer detaljerad än den kommunomfattande för ett avgränsat 
geografiskt område. Härutöver finns som stöd för översiktsplaneringen en ortsanalys för 
Ljusdals tätort (utförd 2006 och reviderad 2008-2009) som dock inte är politiskt antagen. 
Avsikten har varit att även upprätta ortsanalyser för Färila och Järvsö.  
    
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen, 
med tillhörande tillägg och fördjupningar, är aktuell. Det vill säga om de angivna riktlinjerna 
för mark- och vattenanvändningen fortfarande är aktuella med hänsyn tagen till nya 
förutsättningar. Det kan ske genom att en befintlig översiktsplan aktualitetsförklaras eller att 
en ny antas. I och med att den kommunomfattande översiktsplanen antogs, ersattes vissa 
andra fördjupade delar och de ovan angivna fortsatte att gälla, och ska därför anses ha 
aktualitetsförklarats under föregående mandatperiod. En förutsättning för att kunna göra 
fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen är att översiktsplanen är aktuell.   
Den kommunomfattande översiktsplanen pekar ut Tätortstriangeln med orterna Ljusdal, 
Järvsö och Färila som ett område med en speciell växtkraft. Järvsö utmärks som kommunens 
centrum för turism och besöksnäring såväl sommar som vinter.  
 
 
Forts s 11 
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   KS 0065/12 
 
§ 34 forts 
 
Begäran om planuppdrag för fördjupad översiktsplan för Järvsö 
 
 
Denna profil ska stärkas. Bland annat ska turistboendet utvecklas och anta olika former så 
som hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och friköpta fritidshus. Allmänna intressen som 
grönområden och nya områden för boende med flera har pekats ut i den kommunomfattande 
översiktsplanen. Men dessa är inte inarbetade i den fördjupade översiktsplanen för Järvsö. En 
förnyad FÖP för Järvsö ska på ett bättre sätt utforma riktlinjer för hur Järvsös profil ska 
stärkas.      
 
Liksom den fördjupade översiktsplanen för Färila blickade den nästan 25 år gamla 
översiktsplan 15 år framåt och den tiden passerades år 2003. Därför bör båda planerna ses 
över. Ges planuppdraget nu skulle ett förnyat förslag kunna tas upp för antagande inom 
nuvarande mandatperiod. Järvsö upplever jämförelsevis ett större bebyggelsetryck och ett 
flertal detaljplaner har upprättats i på senare tid. För att arbetet med de pågående 
översiktsplanerna ska kunna utföras inom en rimlig tid bör FÖP för Järvsö utföras före en 
eventuell förnyad FÖP för Färila.    
 
Översiktsplanen handläggs med ett normalt planförfarande och antas av kommunfullmäktige.      
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse samt karta, 2 februari 2012 
 
Yrkanden 
 
Maj-Britt Tönners (C), Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 
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   KS 0020/11 
 
§ 35 
 
Tematiskt tillägg om vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan - 
beslut om utställning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Det tematiska tillägget för vindkraft skickas på utställning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Vindkraftsplanen skickades på samråd under januari-februari 2011. Cirka 75 yttranden inkom 
och dessa har sammanfattats och besvarats i en samrådsredogörelse. 
 
Utgående områden 
 
På grund av yttranden från länsstyrelsen, föreningar och medborgare föreslås att områdena 
Blacksåsberget och Degerkölen utgår. 
 
Det förstnämnda området var det som fick mest kritik från privatpersoner. Det senare ligger 
omgivet av områden med höga naturvärden. Degerkölsvallen som är byggnadsminne och av 
riksintresse för kulturmiljö ligger strax nordväst om området. Försvaret har tidigare varit 
negativt inställda till området och godkänner bara att verk placeras på ett fåtal koordinater. 
 
Svartvallsberget och Våsberget föreslås också utgå. På Svartvallsberget finns redan bygglov 
för 10 verk och området kan inte anses vara lämpligt för ytterligare vindkraftsetablering. 
Kommunfullmäktige tillstyrkte en anläggning på Våsberget enligt 16 kap 4 § MB i juni 2011. 
I februari 2012 hade ännu inget slutligt yttrande från länsstyrelsen inkommit, men fler verk än 
de tillstyrkta bör inte byggas inom området. Beroende på länsstyrelsens yttrande kan detta 
område dock behöva revideras när tillägget aktualitetsprövas. 
 
Ändrade områden 
 
Sörbyområdet ska i detta förslag ändras så att norra delen mot Harsa utgår av hänsyn till 
Försvaret och Harsagården. Området minskas även mot Simessjön och mot Prästvallen för att 
minska visuell påverkan på kulturarvet. 
 
Tandsjöområdet har i detta förslag minskats markant av hänsyn till Gammelgården i 
Fågelsjö. 
 
Handlingarna har reviderats då information inkommit om bland annat skyddsavstånd till 
kraftledningar samt totalförsvarets intressen. Mindre, redaktionella ändringar har också gjorts.  
 
Forts s 13 
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   KS 0020/11 
 
§ 35 forts 
 
Tematiskt tillägg om vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan - 
beslut om utställning 
 
Landskapsanalysen utgår som beslutsunderlag eftersom den innehöll felaktiga uppgifter och 
då den användes för att ta fram lämpliga områden inför samrådet, anses den inte längre 
behövas i detta skede. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 februari 2012 
 
Yrkanden 
 
Maj-Britt Tönners (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
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   KS 0465/10 
 
§ 36 
 
Stängning av omlastningsverksamhet vid Ljusdals bangård 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag. 

 
 

Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen i Ljusdals kommun fattade i den 2 december 2010 ett inriktningsbeslut 
innebärande att omlastning av timmer i centrala Ljusdal ska upphöra senast den 31 december 
2012. 
 
Arbetet med att utveckla Östernäsområdet och ett antal andra faktorer gör att det nu är aktuellt 
att följa upp inriktningsbeslutet med ett tydligt kommunalt ställningstagande i frågan. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har utarbetat ett förslag till skrivelse, vilken föreslås 
godkännas av kommunstyrelsen och därefter tillställas Trafikverket. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 februari 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till skrivelse till Trafikverket 6 februari 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 2 december 2012, § 291 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Jonny Mill (SRD): ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Björn Mårtenssons och finner att utskottet beslutar 
enligt ordförandens förslag. 
 
Maj-Britt Tönners (C) deltar inte i beslutet. 
 
Reservation 
 
Björn Mårtensson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen, Akt 
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 Diarienummer 
 KS 0619/11 
 
§ 37 
 
Begäran om option på tillfällig omlastningsplats 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ansökan avslås i avvaktan på beslut om permanent omlastningsplats. 
 
 
Sammanfattning 
 
En anhållan om markoption på ett område söder om järnvägen mellan Sjulhamre och 
golfbanan, del av Klappaängarna 5:1 och 15:1, har inkommit till kommunen.  
 
Det är Jofab Åkeri som har uppdragit åt en arkitektfirma att göra en utredning för att söka ett 
tillfälligt bygglov för en lastplats för rundvirke utmed järnvägen vid Kläppaängarna. Syftet är 
att säkerställa en plats dit omlastningsverksamheten kan flytta då nuvarande lastområde ska 
läggas ned. 
 
Arkitektfirman har uppdraget att göra en förprojektering för anläggningen, ta nödvändiga 
kontakter med till exempel Trafikverket och Ljusdals kommun samt göra en översiktlig 
kostnadskalkyl för en komplett anläggning med järnvägsspår, tillfartsvägar och lastområde. 
 
Markoptionen ska löpa fram till den 31 december 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Anhållan om markoption 19 december 2011 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S):  kommunen avvaktar med beslut tills beslut om permanent 
omlastningsplats är fattat. 
 
Jonny Mill (SRD): ansökan avslås i avvaktan på beslut om permanent omlastningsplats. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Björn Mårtenssons och finner att utskottet beslutar 
enligt ordförandens förslag. 
 
Reservation 
 
Björn Mårtensson (S) reserverar sig mot beslutet. 
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 Diarienummer 
   KS 0599/11 
 
§ 38 
 
Information om Krogar mot knark 
 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning  
 
Regeringen har antagit en ANDT (Alkohol Narkotika Doping Tobak) strategi med det 
övergripande målet att arbeta för ett samhälle fritt från narkotika. Under hösten 2011 deltog 
representanter från Ljusdals kommun i konferensen Krogar mot Knark (KMK) på initiativ av 
Länsstyrelsen Gävleborg. 
 
Sedan ett flertal år arbetar Ljusdals kommun med Ansvarsfull Alkoholservering (AAS) enligt 
Alkohollagen 2010:1636. Metoden syftar till att minska restaurangrelaterat våld. Det görs 
genom att arbeta för att minska berusningsgraden inne på krogarna och att hindra 
alkoholservering till minderåriga. KMK är en förlängning av denna metod. 
 
År 2008 bildades nätverket Krogar mot Knark med medel från Statens folkhälsoinstitut. Och 
idag ingår 21 kommuner i nätverket. Det finns ett samband mellan narkotikaanvändande och 
alkoholkonsumtion. De flesta som har testat narkotika någon gång i sitt liv uppger att de var 
alkoholpåverkade vid det tillfället. Många av de som testat narkotika har gjort det i en 
”festsituation”. Krogen är en arena där det finns alkohol och där människor är på ”fest”. Av 
den anledningen är det av yttersta vikt att krogbranschen är väl rustad för att försvåra och 
minska användandet av narkotika i dess miljö. 
 
Det nationella nätverket och dess styrgrupp är en stödfunktion för de deltagande 
kommunerna. Nationella nätverket bistår med riktlinjer, styrdokument samt verktyg för att 
kunna arbeta med metoden lokalt. För att ingå i nätverket krävs samverkan mellan kommun, 
krog och polis. Under hösten förbereddes inträdet i nätverket KMK genom en extra 
utbildningsdag om narkotika i samband med AAS-utbildning.   
 
Medlemskapet i nätverket är avgiftsfritt för kommunen. Däremot kommer metodarbetet att 
medföra smärre kostnader i form av till exempel trycksaker. Utöver detta kommer viss 
arbetstid av alkoholhandläggare och drogsamordnare att kunna tas i anspråk då denna metod 
knyter an till tjänstemännens uppdrag.  
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 Diarienummer 
   KS 0599/11 
 
§ 38 forts 
 
Information om Krogar mot knark 
 
 
En kommun som väljer att aktivt arbeta med metoden KMK visar tydligt sitt 
ställningstagande för ett narkotikafritt samhälle, vilket överensstämmer med Riksdagens mål 
för drogförebyggande arbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 14 december 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0493/11 
 
§ 39 
 
Reglemente för FolkhälsoBRÅ 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
1.  Reglementen för FolkhälsoBrå antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Det övergripande målet för kommunens folkhälso-, drog och brottsförebyggande arbete är att 
skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa och trygghet på lika villkor för alla 
kommunens invånare. 
 
Ett framgångsrikt folkhälso-, drog- och brottsförebyggande arbete förutsätter att alla goda 
krafter i samhället tar gemensamt ansvar och samverkar mellan olika verksamhetsområden. 
Detta i sin tur förutsätter att det finns arenor som främjar sådan samverkan. Rådet för 
folkhälsa och brottsförebyggande arbete ska utgöra en sådan arena.  
 
Folkhälsoarbete innebär planerande och systematiskt insatser för att främja hälsa och 
förebygga sjukdom. Folkhälsoarbete är tvärsektoriellt och tvärvetenskapligt och ska 
genomsyra all verksamhet. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 21 december 2011 att reglementen för 
FolkhälsoBrå godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Reglemente för FolkhälsoBrå 21 december 2011 
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 Diarienummer 
     
 
§ 40 
 
Angående Ljusdals Folkpark 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Curt-Olov Wennberg som tillbringat cirka 19 000  timmar i Ljusdals Folkpark informerar om 
läget och planerna för parken. 
 
Ljusdals Folkpark bildades 1907 och samma år antogs stadgar och den första styrelsen 
bildades. Genom åren har många kända namn suttit med i föreningen. 
 
Många evenemang har genomförts i parken och många kända artister har uppträtt där. 
 
Nu när kommunen har köpt tillbaka Folkparken är förhoppningen att något bra ska göras. 
Curt-Olov har fått en stor mängd telefonsamtal efter kommunens köp av parken och där 
framgår att folk tycker att det är viktigt att lekparken återställs. Tillgång till toaletter, skötbord 
och parkeringsplatser ses också som mycket värdefullt. 
 
När renovering av de befintliga byggnaderna blir aktuell så har bland annat Trägymnasiet, 
Arbetsföremedlingen och representanter för Näringslivet visat intresse.  
 
Många hör av sig för att få hyra parken och därför har Curt-Olov tillsammans med 
Fastighetschefen  och samhällsutvecklingschefen kommit överens om en prislista och tagit 
fram ett kontrakt för uthyrningen. 
 
Curt-Olov föreslår att en förening alternativt en stiftelse bildas med bred representation från 
befolkningen i styrelsen. 
 
 
Yrkanden 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0040/12 
 
§ 41 
 
Remiss angående Kulturmiljöstrategi för Gävleborgs län 2012-2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Remissyttrandet angående kulturmiljöstrategi för Gävleborgs län 2012-2016 godkänns. 
 
2. Remissyttrandet skickas till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand. 

 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen Gävleborg har översänt en remiss angående kulturmiljöstrategi för Gävleborgs 
län 2012-2016. Kommunen har möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget fram till 
och med den 15 februari 2012. Därför föreslås att samhällsutvecklingsutskottet fattar beslut 
om samhällsutvecklingsförvaltningens remissyttrande och att kommunstyrelsen godkänner 
yttrandet i efterhand. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande: 
 
Ljusdals kommun har tagit del av remissutgåvan avseende Kulturmiljöstrategi för Gävleborgs 
län 2012-2016 och lämnar härmed följande kommentarer och synpunkter: 
 
Som övergripande strategiskt styrdokument för den professionella kulturmiljövårdens arbete i 
länet anser Ljusdals kommun att såväl upplägg och formuleringar i dokumentet är bra. 
Skrivningarna är tydliga och denna Kulturmiljöstrategi kan på ett bra sätt komma att ligga till 
grund för upprättande av operativa handlingsplaner inom de institutioner och organisationer 
som arbetar med kulturmiljövård, såväl regionalt som lokalt. 
Visionen, samt de fem olika temaområdena beskriver på ett tydligt och bra sätt de unika 
värden som vårt regionala/lokala kulturarv kan bidra med, när det gäller såväl människors 
välbefinnande, livskvalitet och utveckling, som regional/lokal tillväxt och utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till remissyttrande 2 februari 2012 
Remiss från länsstyrelsen angående kulturmiljöstrategi för Gävleborgs län 20 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens remissyttrande. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Kommunstyrelsen  
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 Diarienummer 
   KS 0620/11 
 
§ 42 
 
Ansökan från Ramsjö Hembygdsförening om kommunalt anslag till nytt 
tak till huvudbyggnaden Nagg-Jonsgården  
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
1.  Bevilja ansökan från Ramsjö Hembygdsförening avseende bidrag till nytt plåttak på 

Nagg-Jonsgården med sökt summa: 70 000 kronor. 
 

2.  Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 

3.  Ärendet ska vara slutfört 30 april 2012. 
 
 

Sammanfattning  
 
Huvudbyggnaden vid Ramsjö Hembygdsförenings hembygdsgård ”Nagg-Jonsgården” är en 
byggnad som ursprungligen uppfördes under 1300-talets första hälft. Behovet av nytt tak på 
fastigheten är överhängande och tidigare försök att lappa och laga taket har gjorts. Nu bedöms 
dock ett nytt tak vara den enda möjligheten för att undvika allvarliga skador som kan fördärva 
byggnaden.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer det kulturhistoriska värdet av denna byggnad som 
stort, vilket bör vara ett tungt vägande skäl för beviljande av denna ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 20 januari 2012 
Ansökan från Ramsjö Hembygdsförening 15 december 2011 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (SRD), Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0028/12 
 
§ 43 
 
Estrad Ljusdals ungdomsstipendium 
 
Samhällsutvecklingsutskottets föreslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
1.  Ett årligt ungdomsstipendium inom ramen för EstradLjusdals verksamhetsområde 

inrättas i enlighet med de stadgar som är upprättade för ändamålet. Finansiering av 
stipendiemedlen skall ske via externa intäkter från exempelvis entréintäkter, gåvor och 
så vidare. 
 

2.  Som startkapital i stipendiefonden får medel från tidigare inrättat musikstipendium 
användas (Kulturnämnden 1985-12-19, §129). Dessa medel (för närvarande 7 665 
kronor) har sedan 1985 varit fonderade på bankkonto hos Nordea. 
 

3.  Ärendet ska vara slutfört den 30 april 2012 
 
 

Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen vill genom inrättande av ett ungdomsstipendium årligen 
premiera en ungdom från Ljusdals kommun som under året utmärkt sig positivt inom något av 
EstradLjusdals verksamhetsområden (musik, dans, teater). 
 
Detta ungdomsstipendium ska ses som ett komplement till det kulturstipendium/ kulturdiplom 
som sedan länge finns inom Ljusdals kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 19 januari 2012 
Förslag till stadgar för EstradLjusdals ungdomsstipendium 18 januari 2012 
Protokoll från kulturnämnden 19 december 1985, § 129 
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 Diarienummer 
   KS 0029/12 
 
§ 44 
 
Begäran om projektering för ombyggnad av Aulan 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
1.  Bevilja projektering för upprustning/renovering av aulan vid Slottegymnasiet. 

 
2.  Anvisa medel motsvarande kostnaden för projekteringen som är beräknad till 800 000 

kronor. 
 

3.  Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att verkställa projekteringen. 
 
 

Sammanfattning  
 
Aulan vid Slottegymnasiet är kommunens enda större scen/samlingssal för konserter, 
föreställningar, föreläsningar och så vidare. Lokalen är i stort behov av renovering/ 
upprustning då det inte gjorts några större investeringar avseende teknik, ytskikt och 
inventarier sedan aulan byggdes på 70-talet. Den tekniska utrustningen på scenen är 
undermålig och i viss mån även riskfylld att använda, vilket bör anses som ett tungt vägande 
skäl för en upprustning. 
 
Det finns även ett stort behov av en ny takkonstruktion då nuvarande konstruktion är ett platt 
tak med invändig takavrinning, som ger stora problem med sönderfrysningar och takläckage 
som följd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 19 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0385/11 
 
§ 45 
 
Ljusdals Ridlubbs ansökan om bidrag till energikostnader 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. De fyra obetalda fakturorna för november och december 2011 och januari och februari 

2012, totalt 135 724 kronor, avskrivs. 
 
 

Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslöt den 20 oktober 2011, § 163 att avvakta med beslut 
angående  bidrag till energikostnaderna tills en analys av besparingarna gjorts på helårsbasis. 
Efter installationen av värmepumpen har energikostnaden minskat med 111 406 kronor från 
2010 till 2011.  
 
Kommunen har också anlitat Högbergs VVS-konsult AB som utrett de energibesparande 
åtgärder som genomförts på Ridhuset. Han konstaterar bland annat i utredningen att 
dimensionering av värmepumpen för hela effektbehovet gav en för hög investeringskostnad i 
förhållande till energibesparingen. För att ytterligare sänka energiförbrukningen på 
anläggningen föreslår han investeringsåtgärder för cirka 100 000 kronor samt att det sedan 
tidigare finns en offert på ny belysning i ridvolten till en kostnad av 123 000 kronor. Dessa 
investeringar kommer att genomföras när medel för investeringarna finns i budget. 
Kommunens energirådgivare är också inkopplad och avläser månatligen de undermätare som 
finns inkopplade på anläggningen. 
 
De senaste åren har stora investeringar genomförts på Ridhuset: 
 
2006  Ny ridvolt  433 000 kronor  
2009  Kommunalt vatten och GC-väg  447 000 kronor 
2010  Installation jordvärmeanläggning  417 000 kronor  
Totalt   1 297 000 kronor 
 
Förening har idag en skuld på obetalda hyror till kommunen för november och december 
2011 på 67 418 kronor inklusive moms och för januari och februari 2012 på 68 306 kronor 
inklusive moms. Totalt 135 724 kronor inklusive moms. 
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 Diarienummer 
   KS 0385/11 
 
§ 45 forts 
 
Ljusdals Ridlubbs ansökan om bidrag till energikostnader 
 
I sin bidragsansökan anhåller föreningen om att:  
 
Alternativ 1:  Kommunen tar hela energikostnaden för 2011, vilket skulle innebära 300 414 

kronor 
Alternativ 2:  Kommunen beviljar ridklubben hyresfritt och fri energi för andra halvan av 

2011, vilket skulle innebära 204 912 kronor 
Alternativ 3:  Avskriva dom fyra obetalda fakturorna; totalt 135 724 kronor 
 
Den nya hyran inklusive elkostnad som kommer att debiteras Ljusdals Ridklubb för 2012 
kommer att vara 216 500 kronor. Förutom att föreningen får en mindre kostnad för hyra 
inklusive el för 2012 kommer även deras driftbidrag att höjas med 50 000 kronor per år. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att politiken prövar anhållan från Ljusdals 
Ridklubb om att endera tillstyrka anhållan enligt alternativ 1, 2 eller 3. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och bilagor 31 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S), Maj-Britt Tönners (C): bifall till alternativ tre. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Björn Mårtenssons och Maj-Britt 
Tönners yrkande och finner av utskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0053/12 
 
§ 46 
 
Fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  

 
1.  Investeringsbidraget till samlingslokaler 2012 fördelas enligt följande: 
 

Föreningen Kårböle Bystuga (50% av)  18 995 kronor 
Boda Bygdegårdsförening (50% av) 20 000 kronor 
Bygdegårdsföreningen Järvsöfolkan 21 600 kronor beslutat 12 april 2011 § 45 

 
2. Pengar tas från kontot investeringsbidrag till samlingslokaler. 

 
3.  Ärendet ska vara slutfört 31 december 2012.  

 
 

Sammanfattning  
 
Vid ansökningstidens utgång har två ansökningar på totalt 41 995 kronor inkommit. 
Dessutom beviljade samhällsutvecklingsutskottet redan den 12 april 2011, § 45 
Bygdegårdsföreningen Järvsöfolkan 21 600 kronor ur kontot Investeringsbidrag till 
samlingslokaler 2012. I budget finns det 100 000 kronor.  
 
Eftersom inga fler ansökningar inkommit och de inkomna ryms inom budget bör dessa 
beviljas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 januari 2012 
Ansökningar från Föreningen Kårböle Bystuga och Boda bygdegårdsförening 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 april 2011, § 45 
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 Diarienummer 
   KS 0039/12 
 
§ 47 
 
Redovisning av driftbidrag till föreningar 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen av fördelning av driftbidrag godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2012, § 13 att begära en fullständig redovisning 
om fördelningen av driftbidragen till föreningar. 
 
Fördelningen av driftbidragen är nu klar efter den 20-procentiga höjning av bidraget som 
kommunfullmäktige beslutade om den 28 november 2011, § 287. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens fördelning av drift- och underhållsbidrag 2012  
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2012, § 13 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2011, § 287 
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 Diarienummer 
   KS 0067/12 
 
§ 48 
 
Information om digital delaktighet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Digital delaktighet innebär användandet av dator, internet och e-tjänster. 1,5 miljoner 
svenskar från 16 år och uppåt använder aldrig eller sällan internet och e-tjänster. Tillgången 
till bredband garanterar inte kunskap att använda Internet. 
 
Det finns ett starkt samband mellan socioekonomiska villkor. Åldern har starkast inverkan, 
därefter inkomst och utbildning. Sambanden är svaga bland de yngre, men starka hos de äldre. 
 
Den samlade bilden visar tydligt att en stor insats behövs för att öka den digitala 
delaktigheten. 
 
Man får dock inte glömma bort att en del människor har valt att stå utanför. 
 
Flera organisationer samverkar och målet är att den digitala klyftan ska minskas med minst 
500 000 personer under treårsperioden 2011-2013. 
 
Bibliotekschefen kommer att bevaka ärendet och informera utskottet fortlöpande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Upprop för digital delaktighet 3 februari 2012 
Skrivelse från länsbiblioteket Gävleborg Uppsala 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 49 
 
Besöksrunda biblioteken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bibliotekschefen och samhällsutvecklingsförvaltningens chef får i uppdrag att ge 

förslag på lämplig dag samt att ta fram ett program för dagen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Bibliotekschefen föreslår att en studiebesöksrunda till kommunens bibliotek genomförs. 
Ledamöterna tycker att det verkar intressant och enas om att samtliga ordinarie ledamöter ska 
erbjudas att följa med. 
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   KS 0530/11 
 
§ 50 
 
Skrivelse till SKL gällande gatubelysning - för kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
På uppdrag av samhällsutvecklingsutskottet skickade samhällsutvecklingsförvaltningen i 
oktober en skrivelse till Trafikverket för att inleda en förhandling om belysningsstolparna som 
kommunen har på statliga vägar. 
 
I Trafikverkets svar hänvisar de till SKL. Enligt meddelande från SKL har man beslutat att 
”föra alla deldiskussioner om ansvaret för landets väghållning (belysning, enskild 
väghållning, cykelvägar på landsbygd med mera) inom ramen för den så kallade Billingerska 
utredningen, alltså ”Effektiva transporter och samhällsbyggande”, SOU 2009:31. Här talas 
särskilt om just ansvarsfördelningen mellan olika parter (stat, kommun, enskilda) för 
väghållningen”. 
 
SKL tror att framtida samtal om ansvaret för olika delar av väghållning tjänar på en mer 
samlad diskussion kring helheten. Därför avvaktar SKL med sådana överläggningar tills 
samtalen med staten om helheten är avslutade. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav därför den 17 januari 2012, § 2 samhällsutvecklings-
förvaltningen i uppdrag att tillskriva SKL om när deras samtal med staten kommer att avslutas 
för att få reda på när Trafikverket kan väntas återuppta förhandlingarna med kommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 februari 2012 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 2 
Trafikverkets skrivelse 4 januari 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse till Trafikverket 10 oktober 2011 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 september 2011, § 144 
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§ 51 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsen kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Utbetalning av projektstöd från länsstyrelsen till projektet Nationellt Per Jonsson 

Center. KS 0283/11 
 
2. Laga kraftbevis gällande detaljplan för del av Slotte 46:1 med flera ”före detta 

kraftledningsgatan genom Slotte”. KS 0249/08 
 
3. Skrivelse till Landstinget Gävleborg från kommunalråden i Hälsingland gällande 

införandet av ungdomskort i Gävleborg. KS 0035/12 
 
4. Skrivelse från kommunalråden i Hälsingeland samt landshövdingen till el- och 

telenätsbolagen gällande följderna av Stormen Dagmar. KS 0041/12 
 
5. Beslut från länsstyrelsen den 17 januari 2012 gällande överklagande av 

kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2011 att anta detaljplan för del av Väster-
Skästra 5:40 med flera ”Bostäder vid Skålbosjön i Järvsö” – Länsstyrelsen avvisar 
överklagandet. KS 0014/11 

 
6. Medfinansieringsintyg gällande projektet Badberedning i Järvsö. KS 0037/12 
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§ 52 
 
Övriga frågor 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
Ordföranden och vice ordföranden i samhällsutvecklingsutskottet deltar i Hur når vi ett 
klimatneutralt Gävleborg - Färdplan till 2050. 
 
 
Hur når vi ett klimatneutralt Gävleborg - Färdplan till 2050 
 
Kommunekolog Pär Lundagårds informerar om seminarium i Bollnäs och Gävle gällande  
”Hur når vi ett klimatneutralt Gävleborg - Färdplan till 2050”. 
 
Hans förhoppning är att några politiker ska vara intresserade av att delta och Björn 
Mårtensson (S) föreslår att ordföranden och vice ordföranden i samhällsutvecklingsutskottet 
samt ordföranden i Myndighetsnämnden ska delta. 
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