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 Diarienummer 
   KS 0097/12 
 
§ 53 
 
Yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet till Trafikverket över kapacitetsutredningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Trafikverket har presenterat en remissversion av kapacitetsutredningen för svar senast 31 
mars 2012. Utredningen belyser huvudsakligen kapacitetsproblem inom järnvägsområdet. 
 
Ljusdals kommun lämnar detta egna yttrande över förslaget. Kommunen stödjer även det 
yttrande som lämnas av Region Gävleborg. 
 
Ljusdals kommun ser följande åtgärder som särskilt viktiga för att förbättra kapaciteten och 
tillförlitligheten för järnvägsbunden trafik. Bakgrunden och förutsättningarna för dessa objekt 
finns väl beskrivna i ett flertal tidigare redovisade dokument, varför vi inte utvecklar våra 
synpunkter ytterligare. 
  
• Utbyggnad av dubbelspår längs Ostkustbanan, sträckan Gävle-Sundsvall 
• Genomförande av planerad byggnation av dubbelspår Skutskär-Furuvik 
• Byggnation av dubbelspår längs Norra Stambanan, sträckorna Kilafors-Holmsveden och 

Mo Grindar-Ockelbo 
 
Ljusdals kommun vill även framhäva det faktum att åtgärder som i sin helhet inte primärt 
berör det statliga järnvägsnätet kan ha stor betydelse för kapaciteten på detta. Ett sådant 
exempel är den omlastningsterminal för transporter på järnväg som planeras i Ljusdals 
kommun. I dagsläget lastas rundvirke från bil till järnväg med förutsättningen att tågens längd 
är starkt begränsade på grund av lastplatsens utformning. Detta innebär att fler dagliga 
avgångar krävs för att klara de aktuella transportvolymerna än om en ändamålsenlig terminal 
byggs där längre tåg kan användas. 
  
Ljusdals kommun anser därför att det bör ligga i Trafikverkets direkta intresse att aktivt 
medverka till att en ändamålsenlig terminal kan etableras. 
 
 
 
 
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
   KS 0097/12 
 
§ 53 forts 
 
Yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning 
 
 
Vi vänder oss mot utredningens slutsats att regional tågtrafik kan ersättas med buss för att ge 
ökad kapacitet för godstransporter och interregional persontrafik på järnväg. Vi kan se hur en 
sådan lösning direkt skulle påverka det stora antal personer som pendlar längs sträckan 
Ljusdal-Bollnäs-Gävle för arbete och studier. Buss i dessa relationer är inte ett realistiskt 
alternativ och försämrade förutsättningar för den väl utvecklade och högt utnyttjade regionala 
tågtrafiken skulle innebära en direkt regionförminskning. Ett sådant alternativ skulle strida 
mot ett flertal övergripande samhällsmål. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ljusdals kommuns yttrande 5 mars 2012 
Remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning 17 februari 2012  
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 Diarienummer 
   KS 0493/09 
 
§ 54 
 
Tillståndsansökan gällande vindkraftsetablering Sörbyparken 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunen fattar inga beslut om vindkraft innan det tematiska tillägget är klart. 
 
 
Sammanfattning  
 
Järvsö Sörby Vindkraft AB (JSVAB) drog tillbaka sin ansökan om 38 verk i Ljusdals 
kommun efter att kommunstyrelsen föreslagit att ansökan skulle avstyrkas enligt 16 kap 4 § 
MB. 
 
Bolaget har nu arbetat om sin ansökan så att den nu rör 37 verk, varav 30 är placerade i 
Ljusdals kommun och 7 i Bollnäs.  
 
I den nya ansökan lämnas ena sidan av Simessjön fri, vilket innebär att några verk har strukits 
från ursprungsförslaget medan andra verk har flyttats. De verk som tidigare stod omkring en 
kilometer från Prästvallen har flyttats något, men kommer fortfarande att vara synliga från 
vallen. Verken kommer även att ses från Harsagården. 
 
Ett avtal har skrivits med den elöverkänsliga personen i Bollnäs kommun. I avtalet förbinder 
sig bolaget att ordna en alternativ bostad under byggtiden samt att vidta åtgärder för att 
minska elektromagnetisk strålning.  
 
Bolaget anser att det i detta skede är mycket svårt att bedöma kostnaderna för nedmontering 
och återställning av marken efter avslutad drift. Med denna anledning föreslår de att en 
säkerhet på 300 000 kr per verk avsätts. Säkerheten ska gälla för vart och ett av verken men 
ska också kunna användas för att återställa hela parken. 
 
JSVAB anser att det inte finns något behov att redan nu avsätta medel för säkerställande av 
återställningskostnader utan att det räcker med att säkerheten ställs/medel avsätts först vid ett 
senare tillfälle. Detta eftersom vindkraftverk skiljer sig från andra verksamheter där 
tillståndsmyndigheten kräver ekonomisk säkerhet. Vindkraftverken har ett värde i sig (värdet 
av att driva verksamheten överstiger driftskostnaderna).  
 
 
 
 
 
Forts s 7
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 Diarienummer 
   KS 0493/09 
 
§ 54 forts 
 
Tillståndsansökan gällande vindkraftsetablering Sörbyparken 
 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunen tar ställning till 16 kap 4 § 
miljöbalken (Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där 
anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det) och fattar beslut enligt alternativen nedan. 
 
1. Tillstyrka ansökan enligt 16 kap 4 § Miljöbalken 
 
2. Inte tillstyrka ansökan enligt 16 kap 4 §  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 27 februari 2012 
Sammanfattning av den nya ansökan 16 januari 2012 
Reviderad tillståndsansökan 16 januari 2012 
Bedömning av de konsekvenser som ett genomförande kan få 16 januari 2012 
Karta som visar den reviderade placeringen av verken 16 januari 2012 
Fotomontage från Prästvallen 16 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP): kommunen fattar inga beslut om vindkraft innan det tematiska tillägget 
är klart. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på Harald Noréus yrkande och på att endera tillstyrka eller 
avslå ansökan och finner att samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt Harald Noréus 
yrkande. 
 
Omröstning begärs 
 
Ordföranden föreslår följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Harald Noréus yrkande och Nej-röst för avslag till Harald Noréus 
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med fem Ja-röster bifaller samhällsutvecklingsutskottet Harald Noréus yrkande. 
 
 
Forts s 8
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 Diarienummer 
   KS 0493/09 
 
§ 54 forts 
 
Tillståndsansökan gällande vindkraftsetablering Sörbyparken 
 
 
Omröstningsprotokoll 
 
 Ja Nej 
Jonny Mill (SRD) X  
Björn Mårtensson (S) X  
Pia Hedblom Hansson (SRD) X  
Christer Sjöström (M) X  
Harald Noréus (FP) X  
Summa: 5 0 
 5 
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 Diarienummer 
   KS 0626/11 
 
§ 55 
 
Information angående utvidgning av områdesbestämmelser för Bommars 
i Letsbo 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Området är beläget i Letsbo, cirka 2 mil nordväst om Ljusdal. Området ligger intill riksväg 83 
och innefattar gården Bommars samt intilliggande fastigheter. 
 
Hälsingegården Bommars fick områdesbestämmelser under 2008 för att kunna nomineras till 
Unescos världsarvslista. ICOMOS (Unescos expertorgan för kulturmiljövård och världsarv) 
konstaterade i december 2011 att områdesbestämmelserna för Bommars är för snävt tilltagna.  
 
Efter kontakt med berörda markägare ställer sig flera av dem negativa till en utökning av 
skyddszonen då de anser att detta kommer att innebära en belastning på deras fastigheter. 
Detta har varit vanligt förekommande under flera av de områdesbestämmelser som gjorts. 
Kommunen har hittills ansett att områdesbestämmelser på de privatägda fastigheter som 
ligger i buffertzonen ska ske på frivillig basis. 
 
Kulturmiljöenheten på länsstyrelsen kommer att ta kontakt med markägarna för vidare 
diskussion. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 mars 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0104/12 
 
§ 56 
 
Uppdrag om strategiarbete matvagnar och marknadsbodar 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för hur plats kan 

beredas till matvagnar och marknadsbodar på kommunal mark i centrala lägen. 
 
 

Sammanfattning 
 
För att långsiktigt, hållbart och utvecklande kunna arbeta med ansökningar om att få ställa 
upp matvagnar på allmän plats krävs ett politiskt direktiv i frågan. Dessutom kan direktivet 
möjliggöra för föreningar och andra intressenter att anordna marknader med marknadsbodar 
som kan hyras ut av kommunen. Målet är levande centrummiljöer där estetiska värden går 
hand i hand med kommersiella. 
 
För två år sedan fanns ett stort behov av tydliga regler när det gäller matvagnar då flera 
intressenter ville ha plats samtidigt på Postplan. För att styra upp platsupplåtelserna för 
vagnarna och tydligt arbeta utifrån lagkraven skrev tjänstemännen, som arbetade med frågor 
som berördes, riktlinjer för vagnarna. Dessa innebar att vagnarna skulle flyttas varje dag för 
att kunna anses vara mobila.  
 
Bakgrunden var att flera olika kommunala enheter ansåg att vagnarna måste flyttas 
regelbundet för att kunna behandlas som mobila enheter. Miljöenheten arbetar med livsmedel 
och regler för matvagnar är färre än för ett fast kök, om vagnarna flyttas och rengörs på annan 
plats. Gata/parkenheten upplåter allmän plats till sådant som kan anses vara till gagn för 
allmänheten, men endast om enheten kan fortsätta att sköta platsen. Byggenheten gav 
bygglov, men endast om detaljplanen överensstämde med bygget. Riktlinjerna blev att 
matvagnar måste flyttas dagligen för att uppfylla alla önskemål. De som bedrev 
verksamheterna i vagnarna tyckte inte att detta var bra och valde annan plats eller att lägga 
ner verksamheten. 
 
Sedan dess har ingen ansökt om en plats för matvagn på allmän plats. Nu börjar enheterna 
inom kommunen se att intresset är på väg upp igen och därför finns ett behov av att skapa 
tydliga regler som samtidigt möjliggör för matvagnar och marknadsbodar att få ekonomi i 
verksamheten. 
 
Arbetet bör formas i samråd med politiken, därav önskemålet att få jobba med en strategi på 
uppdrag av samhällsutvecklingsutskottet. 
 
 
 
Forts s 11
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 Diarienummer 
   KS 0104/12 
 
§ 56 forts 
 
Uppdrag om strategiarbete matvagnar och marknadsbodar 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 februari 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Gata/parkenheten 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0113/12 
 
§ 57 
 
Skräpplockardagar i Ljusdal 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. 25 000 kronor avsätts för kampanj och inköp av material inför Skräpplockarveckan.  
 
2. Enheten Gata/Park samordnar inköpen. 

 
 

Sammanfattning 
 
När kommunen vill uppmuntra invånarnas engagemang mot nedskräpningen är 
Skräpplockardagarna ett bra tillfälle. Kommunfullmäktige hade detta uppe för diskussion i 
samband med allmänhetens frågor för något år sedan och ställde sig positiva till ett 
deltagande. Flera kommuner arrangerar aktiviteter i form av tävlingar för elever med mera. 
Ljusdals kommun är anmäld till arrangemanget som anordnas av Håll Sverige Rent och nu 
har förberedelserna påbörjats inför Skäpplockardagarna som kommer att äga rum vecka 17 i 
Ljusdal. 
 
För att ha möjlighet att göra lite mer önskar den grupp som samordnar kommunens insatser 
att ekonomiska medel avsätts för arrangemanget. Om kommunstyrelsen avsätter pengar kan 
handskar köpas in till de skolbarn som ska plocka skräp samt att något pris kan lottas ut bland 
deltagarna. Även kostnader för upptryckning av kampanjmaterial kan täckas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 mars 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S), Harald Noréus (FP): bifall till förvaltningens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0108/12 
 
§ 58 
 
Information om Hastighetsplan för Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Den framtagna hastighetsplanen har skickats på remiss i ett litet samråd till ett 
antal instanser. Därefter har planen ställts ut på de tre berörda tätorternas bibliotek 
samt på www.ljusdal.se. 
 
Inkomna synpunkter har sammanfattats i en samrådsredogörelse. 
 
Vid dagens möte får samhällsutvecklingsutskottet information om vilka 
synpunkter som inkommit. Vid ett senare möte kommer hastighetsplanen att lyftas 
för beslut. 
 
Ingen av instanserna som fått hastighetsplanen på remiss anser att sänkta 
hastigheter är något hinder för deras verksamhet. Samtliga anser istället att det är 
positivt. 
 
De flesta av de svarande anser att 30 km/h är motiverat vid skolor och förskolor. I 
Ljusdal anser de flesta av de svarande att 30/40 alternativet är att föredra. 
Observera att svarsfrekvensen bland allmänheten var mycket låg varför inlämnade 
synpunkter kanske inte är representativa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 mars 2012 
Samrådsredogörelse 1 mars 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): medborgardialog om hasigheterna ska genomföras. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Björn Mårtenssons förslag och finner 
att samhällsutvecklingsutskottet avslår detta. 
 
Forts s 14

http://www.ljusdal.se/�
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 Diarienummer 
   KS 0108/12 
 
§ 58 forts 
 
Information om Hastighetsplan för Ljusdals kommun 
 
 
Omröstning begärs 
 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst till att ingen medborgardialog ska hållas. Nej-röst till att medborgardialog ska hållas. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med fyra ja-röster mot en nej-röst beslutar utskottet att ingen medborgardialog ska hållas. 
 
Reservation 
 
Björn Mårtensson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 
Omröstningsprotokoll 
 
 Ja Nej 
Jonny Mill (SRD) X  
Björn Mårtensson (S)  X 
Pia Hedblom Hansson (SRD) X  
Christer Sjöström (M) X  
Harald Noréus (FP) X  
Summa: 4 1 
 5 
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 Diarienummer 
   KS 0585/09 
 
§ 59 
 
Förfrågan från X-Trading Sweden gällande inköp av mark i Ämbarbo 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1.  Kommunen säljer inte området om cirka 2 500 kvm av fastigheten Ämbarbo 2:1 till X- 

Trading Sweden AB. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2010 att till X-Trading AB försälja ett område om  
cirka 5 860 kvm av fastigheten Ämbarbo 2:1 till en köpeskilling av 15 kronor per 
kvadratmeter. 
 
Köparen hade önskemål om att köpa ett större område, men en del av området var 
detaljplanerat som vägområde för omdragning av Hybovägen. Detaljplanen upphävdes 
i december 2010, vilket gör det möjligt att försälja den resterande delen av det önskade 
området. X-Trading AB har inkommit med anhållan om att få förvärva resterande mark  
mot Hybovägen 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 5 mars 2012 
 
1. Kommunen försäljer ett område om cirka 2 500 kvm av fastigheten Ämbarbo 2:1 till X- 

Trading Sweden AB till en köpeskilling av 15 kronor per kvm. 
 
2. Fastighetsbildningskostnader erläggs av köparen. 

 
3. I fastighetsbildningen ska bildas servitut för skidspår mellan Ljusdal och Hybo inom det 

försålda området. 
     
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets skrivelse 5 mars 2012 
Anhållan om förvärv av mark från fastigheten Ämbarbo 2:1, 22 februari 2012 
 
 
 
 
 
 
Forts s 16
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 Diarienummer 
   KS 0585/09 
 
§ 59 forts 
 
Förfrågan från X-Trading Sweden gällande inköp av mark i Ämbarbo 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Kommunen säljer inte området om cirka 2 500 kvm av fastigheten 
Ämbarbo 2:1 till X-Trading Sweden AB 
 
Christer Sjöström (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Björn Mårtenssons yrkande mot förvaltningens förslag och finner att 
utskottet beslutar enligt Björn Mårtenssons yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Utskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst till Björn Mårtenssons yrkande och Nej-röst till förvaltningens förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med tre ja-röster mot två nej röster beslutar samhällsutvecklingsutskottet att inte sälja 
området om cirka 2 500 kvm av fastigheten Ämbarbo 2:1 till X-Trading Sweden AB 
 
Reservation 
 
Christer Sjöström (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
Omröstningsprotokoll 
 
 Ja Nej 
Jonny Mill (SRD) X  
Björn Mårtensson (S) X  
Pia Hedblom Hansson (SRD) X  
Christer Sjöström (M)  X 
Harald Noréus (FP)  X 
Summa: 3 2 
 5 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0063/12 
 
§ 60 
 
Köp av fastigheten Kläppa 25:3 (Nyholmen) i Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ljusdals kommun köper fastigheten Ljusdal Kläppa 25:3, ”Nyholmen” av AB 

Ljusdalshem. 
 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för AB Ljusdalshem har den 31 januari 2012 beslutat föreslå kommunen att köpa 
Ljusdal Tälle 45:1, ”Nyholmen” mot att AB Ljusdalshem får köpa Ljusdal Kläppa 25:3, 
”Parkeringsytan mittemot AB Ljusdalshem på Hotellgatan”.  
 
För kommunens del vore det bra att kunna råda över ”Nyholmen” medan AB Ljusdalshem 
och Ljusdal Energikoncernen behöver parkeringsplatser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till köpeavtal mellan AB Ljusdalshem och Ljusdals kommun 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
AB Ljusdalshem 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0063/12 
 
§ 61 
 
Försäljning av fastigheten Tälle 45:1 (mittemot AB Ljusdalshem på 
Hotellgatan i Ljusdal)  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ljusdals kommun säljer fastigheten Tälle 45:1 ”Parkeringsytan mittemot AB 

Ljusdalshem vid Hotellgatan”.  
 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för AB Ljusdalshem har den 31 januari 2012 beslutat föreslå kommunen att köpa 
Ljusdal Tälle 45:1, ”Nyholmen” mot att AB Ljusdalshem får köpa Ljusdal Kläppa 25:3, 
”Parkeringsytan mittemot AB Ljusdalshem på Hotellgatan”.  
 
För kommunens del vore det bra att kunna råda över ”Nyholmen” medan AB Ljusdalshem 
och Ljusdal Energikoncernen behöver parkeringsplatser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till köpeavtal mellan AB Ljusdalshem och Ljusdals kommun. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
AB Ljusdalshem 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 62 
 
Information om biblioteksplanen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Bibliotekschefen får i uppdrag att ta fram förslag på hur processen för arbetet med 

biblioteksplanen ska se ut. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ulla Nyberg från Länsbibliotek Gävleborg/Uppsala informerar om biblioteksplanen som är 
under framtagande. 
 
Enligt Bibliotekslagen ska kommunen anta en plan för biblioteksverksamheten. En 
biblioteksplan ska visa vad vi vill att biblioteket ska vara.  
 
Enligt den nya Skollagen har rektorerna ansvaret för att tillse att eleverna i grundskolan, 
gymnasieskolan och särskolan har tillgång till skolbibliotek. I Ljusdal har Folkbiblioteket 
ansvar för skolbiblioteken.  
 
Samverkan kan ske mellan biblioteket och olika förvaltningar inom olika områden. Till 
exempel för biblioteket en diskussion med utbildningsförvaltningen om ansvarfördelningen 
när det gäller skolbiblioteken efter att den nya Skollagen trätt i kraft. När det gäller riktade 
insatser mot funktionshindrade sker samverkan med omsorgsförvaltningen och så vidare. 
 
Kommunens nya vision och mål ska också genomsyra biblioteksplanen. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Lotta Trosell Svender 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0638/11 
 
§ 63 
 
Remiss: Livskraft - underlag till regional kulturplan för Gävleborgs län 
2013-2015 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förslaget till remissyttrande godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
En remiss gällande Livskraft – underlag till regional kulturplan för Gävleborgs län 2013-2015 
har inkommit till kommunen. Svar på remissen ska lämnas senast den 31 mars 2012 till 
landstinget. 
 
I samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande står: 
 
Ljusdals Kommun har tagit del av remissutgåvan avseende underlag till regional kulturplan 
för Gävleborgs län 2013-2015 och lämnar härmed synpunkter och kommentarer enligt nedan: 
 
Den av riksdagen beslutade ”kultursamverkansmodellen” för statlig medfinansiering av 
regional kulturverksamhet skall innebära en ökad regional frihet och större möjligheter att 
utforma en regional kulturverksamhet med utgångspunkt i varje regions specifika 
förutsättningar. Kultursamverkansmodellen skall alltså skapa förutsättningar för innovation 
och strukturellt nytänkande för att på ett bättre sätt än tidigare tillgodose och stödja de 
kulturella profilområden som finns i landets respektive regioner. 
 
I remissunderlaget förutsätts dock att all offentlig finansiering av regional kulturverksamhet i 
Gävleborgs län även fortsättningsvis ska kanaliseras via de redan befintliga regionala 
kulturinstitutionerna (av vilka 8 av 9 institutioner har Gävle som placeringsort), det vill säga 
ingen som helst förändring i de strukturer som tidigare varit rådande. 
 
Gävleborgs län är stort till ytan med långa avstånd och större delen av all kulturverksamhet 
som bedrivs i länet har sin utgångspunkt i lokala initiativ och verksamheter. Ljusdals kommun 
förordar därför en regional modell för stöd och support inom kulturområdet som i större 
utsträckning än tidigare utgår ifrån de lokala specifika behov som finns i länets olika 
kommuner. Detta skulle exempelvis kunna ske genom att inom ramen för kultur-
samverkansmodellen skapa ekonomiskt utrymme för en regional pott med utvecklingsmedel 
som är sökbara för lokala initiativ och verksamheter som syftar till att utveckla regionen inom 
det kulturella området. 
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21 

 Diarienummer 
   KS 0638/11 
 
§ 63 forts 
 
Remiss: Livskraft - underlag till regional kulturplan för Gävleborgs län 
2013-2015 
 
 
Nya organisatoriska samarbetslösningar, exempelvis i form av ”klusterorganisationer” där 
länets kommuner tillsammans med landstinget samarbetar organisatoriskt, skulle också kunna 
effektivisera och bredda såväl det utbud som de verksamheter inom kulturområdet som 
bedrivs runt om i länet. Genom denna typ av organisatoriskt samarbete kan den unika 
kompetens som finns runt om i länet inom olika kulturella områden utnyttjas på ett bättre sätt 
än idag, och på så sätt också starkt bidra till en utveckling av regionens kulturella identitet. 
Kulturella profilområden som är unika för regionen måste på ett effektivare sätt än tidigare 
tydligt identifieras och ständigt utvecklas för att stärka regionens attraktionskraft och identitet 
i ett nationellt perspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 17 februari 2012 
Remiss från Landstinget Gävleborg 19 december 2011 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0033/12 
 
§ 64 
 
Ansökan om bidrag till sommarteater på Träteatern vid Stenegård, 
Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Då denna bidragsansökan inte ryms inom budgetramarna för de verksamhetsbidrag och 

arrangörsstöd  till kulturföreningar som Musik & Kulturenheten hanterar föreslås 
kommunstyrelsen besluta om ett eventuellt bidrag ska beviljas, i enlighet med ansökan 
från kulturföreningen Scensation (sökt belopp: 100 000 kronor). 
 

2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 
 

Sammanfattning  
 
Kulturföreningen Scensation är en nystartad ideell kulturförening med säte i Järvsö som 
planerar att sätta upp en familjeföreställning (Peter Pan - ett sommarskådespel) på Träteatern 
vid Stene Gård under sommaren 2012. Till ensemblen är skådespelare och musiker med 
anknytning till bygden tänkta att engageras och föreställningen ska spelas i 10 föreställningar 
under perioden 22 juni till 5 juli. 
 
Ett långsiktigt syfte med detta projekt är att skapa ett årligt återkommande arrangemang på 
hög konstnärlig nivå på Träteatern sommartid, som ersättning till Folkteaterns tidigare 
arrangemang. Detta för att stödja turistnäringen i kommunen samt att utveckla det lokala 
kulturutbudet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 februari 2012 
Ansökan från Kulturföreningen Scensation 19 januari 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Kommunstyrelsen  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0051/12 
 
§ 65 
 
Ansökan från Humla kulturförening om bidrag till 5-årsjubileum 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Då denna bidragsansökan inte ryms inom budgetramarna för de verksamhetsbidrag och 

arrangörsstöd till kulturföreningar som Musik & Kulturenheten hanterar föreslås 
kommunstyrelsen besluta om ett eventuellt bidrag ska beviljas, i enlighet med ansökan 
från Humla Kulturförening (sökt belopp: 100.000 kronor).  
  

2. Vid eventuellt bifall tas pengar från kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 
 

Sammanfattning  
 
Humla Kulturförening har varit verksam i 5 år och planerar under säsongen 2012 att 
uppmärksamma detta genom ett antal arrangemang då man vill kunna engagera lite mer 
namnkunniga artister än normalt. Föreningens mål är dels att ge lokala musiker och artister 
möjligheter till speltillfällen under professionella former och dels att på plats i Ljusdal kunna 
erbjuda ett brett utbud av nationella artister i ett intimt format. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 februari 2012 
Ansökan från Humla Kulturförening 26 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): ansökan avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Björn Mårtenssons yrkande och finner att 
utskottet beslutar enligt förvaltningen förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Utskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst till förvaltningens förslag och Nej-röst till Björn Mårtenssons yrkande. 
 
 
 
Forts s 24



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens 
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 Diarienummer 
   KS 0051/12 
 
§ 65 forts 
 
Ansökan från Humla kulturförening om bidrag till 5-årsjubileum 
 
 
Omröstningsresultat 
 
Med fyra ja-röster mot en nej-röst bifaller utskottet förvaltningens förslag. 
 
 
Omröstningsprotokoll 
 
 Ja Nej 
Jonny Mill (SRD) X  
Björn Mårtensson (S)  X 
Pia Hedblom Hansson (SRD) X  
Christer Sjöström (M) X  
Harald Noréus (FP) X  
Summa: 4 1 
 5 
 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Kommunstyrelsen  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0054/12 
 
§ 66 
 
Ansökan om bidrag till Hovra Spelmansstämma 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  

 
1.  Bidragsansökan från Hovra Byförening med sökt belopp: 30 000 kronor beviljas. 

 
 
Sammanfattning  
 
Hovra Byförening arrangerar årligen Hovra Spelmansstämma under Kristi himmelfärdshelgen 
i maj, med såväl kursverksamhet för både ungdomar och vuxna som scenprogram med 
professionella artister inom området folkmusik. Arrangemanget engagerar cirka 40-50 ideellt 
arbetande personer och är idag ett etablerat evenemang som lockar besökare från stora delar 
av Sverige.  
 
Bidragsmedel för ändamålet finns budgeterat inom ramen för Musik & Kulturenhetens 
verksamhetsbudget för 2012. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 februari 2012 
Bidragsansökan från Hovra Byförening 29 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Christer Sjöström (M): bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Hovra Byförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0592/11 
 
§ 67 
 
Ansökan från Hälsinge Låtverkstad om arrangörsstöd till 
folkmusikkonserter 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  

 
1. Bidragsansökan från Hälsinge Låtverkstad med beloppet 15 000 kronor (sökt belopp:   

18 000 kronor) beviljas 
      

 
Sammanfattning  
 
Hälsinge Låtverkstad planerar att under 2012 arrangera ett antal publika folkmusikkonserter 
på Stallet vid Stene Gård i Järvsö och söker bidrag för genomförandekostnader i form av 
artistgager, hyra av ljud och ljus med mera. 
 
Bidragsmedel för ändamålet motsvarande 15 000 kronor finns budgeterade inom ramen för 
Musik & Kulturenhetens verksamhetsbudget för 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 februari 2012 
Ansökan om arrangörsstöd 1 december 2011 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Hälsinge Låtverkstad 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0030/12 
 
§ 68 
 
Ansökan från Hälsinge Låtverkstad om arrangemangsstöd till 
föreställningen "PÅ FRI FOT" sommaren 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  

 
1.  Bidragsansökan från Hälsinge Låtverkstad med beloppet 20 000 kronor 
     (sökt belopp: 25 000 kronor) beviljas. 

 
 
Sammanfattning  
 
Hälsinge Låtverkstad arrangerar för andra året i rad en teaterföreställning med musik- och 
danstema på Hälsinglands Träteater vid Stene Gård i Järvsö, med fem föreställningar under 
perioden 26-30 juli 2012. Ensemblen består av 39 ungdomar från Hälsingland som under 
läsåret har deltagit i Låtverkstans ordinarie kursverksamhet. 
 
Bidragsmedel för ändamålet motsvarande 20 000 kronor finns budgeterade inom ramen för 
Musik & Kulturenhetens verksamhetsbudget för 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 februari 2012 
Ansökan om medfinansiering inklusive preliminär budget 11 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till förvaltningens förslag 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Hälsinge Låtverkstad 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 

 Diarienummer 
     
 
§ 69 
 
Eventuellt upphävande av §§ 67 och 68 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Besluten i §§ 67 och 68 upphävs inte. 
 
 
Sammanfattning 
 
Efter att besluten i §§ 67 och 68 fattats uppkommer en diskussion om att dessa borde 
upphävas. 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP): besluten i §§ 67 och 68 upphävs. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Harald Noréus yrkande och finner att 
besluten inte ska upphävas. 
 
Omröstning begärs. 
 
Utskottet godkänner följande proposition: 
 
Ja-röst för att besluten inte upphävs och Nej-röst till att besluten upphävs. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med tre ja-röster mot två nej-röster beslutar utskottet att beslutet inte ska upphävas. 
 
Reservation 
 
Harald Noréus (FP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Omröstningsprotokoll 
 
 Ja Nej 
Jonny Mill (SRD) X  
Björn Mårtensson (S) X  
Pia Hedblom Hansson (SRD) X  
Christer Sjöström (M)  X 
Harald Noréus (FP)  X 
Summa: 3 2 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0590/11 
 
§ 70 
 
Ansökan från Ljusdalsbygdens kammarorkester om verksamhetsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  

 
1.  Bidragsansökan från Ljusdalsbygdens Kammarorkester med beloppet 35 000 kronor. 
     (sökt belopp: 50 000 kronor) beviljas. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdalsbygdens Kammarorkester bedriver sin verksamhet löpande under verksamhetsåret 
med repetitioner och de planerar två större konserter på plats i Ljusdal under 2012. 
Verksamheten är kostnadskrävande på grund av behovet av externt inhyrda musiker, solister 
och dirigent och enbart publikintäkter täcker inte de kostnader som dessa konsertarrangemang 
genererar.  
 
Bidragsmedel för ändamålet motsvarande 35 000 kronor finns budgeterade inom ramen för 
Musik & Kulturenhetens verksamhetsbudget för 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 februari 2012 
Ansökan om verksamhetsbidrag 23 november 2011 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Ljusdalsbygdens Kammarorkester 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 71 
 
Budgetdirektiv för budgetår 2013 samt ELP 2014-2015 - för kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Budgetberedningen har för varje år inför budgetprocessens start att besluta om samt meddela 
budgetdirektiv för nämndernas beräknande av ram inför nästkommande budgetår samt 
ekonomisk långtidsplan (ELP). Budgetdirektiven inrymmer därmed de ekonomiska 
restriktioner och ramar inom vilka nämndernas budgetförslag ska rymmas. Fullmäktige måste 
följa kommunallagens regler för upprättande av budget vid beslut om de ekonomiska ramarna 
i juni. Det innebär bland annat att budgeten ska vara i balans och att god ekonomisk 
hushållning ska tillämpas. 
 
Kommunfullmäktige har för åren 2012-2014 antagit ett antal finansiella mål som skall vara 
styrande i budgetarbetet: 
 
Finansiella mål 2013 
 
Budget 2012 

• Att soliditeten förbättras med en procentenhet. (Ett mått på styrkan i ekonomin.)  
• Att samtliga investeringar självfinansieras. (Ett angreppssätt för att stärka ekonomin.) 

 
Ekonomisk långtidsplan 2012-2014 

• Att kommunen under perioden skall bli fri från låneskuld.  
• Att soliditeten skall förbättras med tre procentenheter. 
• Att samtliga investeringar självfinansieras. 

 
Verksamhetsmål 2013 
 
I budget för 2008-2011 har fullmäktige antagit det övergripande målet att Ljusdals kommun 
ska bli Hälsinglands attraktivaste kommun med en positiv befolkningsutveckling. Under 2012 
kommer arbetet att starta med att ta fram ett nytt övergripande mål för kommunen som 
nämndernas verksamhetsmål ska stödja. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetdirektiv för budgetår 2013 samt ELP 2014-2015 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-03-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 72 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning    
 
För kommunstyrelsen kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Ljusdals kommuns skrivelse till Region Gävleborg om förslag till ny lösning gällande 

förbifart Ljusdal. KS 0180/09 
 
2. Ljusdals kommuns yttrande till Trafikverket angående samrådsförslag; förstudie 

gällande lokalisering av järnvägsterminal för skogsråvaror. KS 0245/09 
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 Diarienummer 
     
 
§ 73 
 
Övriga frågor 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Avloppslukt i Ljusdal 
 
Flera åtgärder har vidtagits för att man ska komma tillrätta med avloppslukten i Ljusdal, men 
många tycker att det fortfarande luktar illa i tätorten. 
 
Förvaltningschefen föreslår att utskottet bjuder in miljöenheten till nästa sammanträde för att 
få svar på hur de som ansvariga för tillsynen ser på problemet. 
 
 
Dubbelbokning i Folkparken 
 
Samtidigt som Älvdraget ska arrangeras i Folkparken kommer också Cirkus Maximum till 
parkeringen utanför. Cirkusen kommer dit varje år och bokas av fritidsenheten. Arrangörerna 
till Älvdraget som bokat med fastighetsenheten har räknat med att kunna använda sig av 
parkeringsytorna till husvagnsparkering. 
 
Förvaltningschefen informerar om att man ska se över rutinerna för bokning för framtiden och 
att man försöker hitta en lösning för årets arrangemang. 
 
 
Huset intill Gyllene Hästen 
 
Plan- och byggenheten kommer inom kort att skicka ett brev till fastighetsägaren med frågor 
om vilka åtgärder han har tänkt att vidta på huset. Beroende på vad man får för svar kommer 
man eventuellt att gå vidare med lagstödda åtgärder. 
 
 
Biblioteksresa 
 
Vid förra månadens sammanträde fick bibliotekschefen och förvaltningschefen i uppdrag att 
ge förslag på lämplig dag för besöksunda till biblioteken samt att ta fram program för dagen.  
 
Biblioteksresan kommer att bli den 19 april 2012 och under dagen kommer alla filialerna att 
besökas.   
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