
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunstyrelsens  
samhällsutvecklingsuskott 2012-05-15 
 
Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 8:30 - 16:15 
 
Beslutande Jonny Mill (SRD), ordförande 
 Roland Bäckman (S), ersättare för Björn Mårtensson (S) 
 Pia Hedblom Hansson (SRD) 
 Christer Sjöström (M) 
 Harald Noréus (FP) 
 
Övriga deltagande Torsten Hellström  (M) ej tjänstgörande ersättare, §§ 99-112 
 Stig Olson, chef samhällutvecklingsförvaltningen 
 Kerstin Andersson, ekonom, §§ 99-101, 116 
 Cecilia Tegelberg, alkohol- och drogsamordnare, § 106 
 Karl Gustav Åström, miljöinspektör, § 107 
 Monica Magnusson, GIS-samordnare, § 108 
 Stefan Norberg, planingenjör, § 109 
 Inger Bengtsson, markhandläggare, §§ 109-112 
 Sofia Nilsson, planingenjör, §§ 113-114 
 Rolf Berg, utvecklare, § 115 
 Magnus Larsson, Mellanskog, § 116  
 Pär Lundagårds, kommunekolog, §§ 116-118 
 Pär Ferm, fritidschef, § 119 
 Ulrika Persson, företagare, § 119 
 Lasse Norin, musik- och kulturchef, §§ 120-124 
 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Harald Noréus 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-05-21 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  99-124 
 Ulrica Swärd Bütikofer 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Jonny Mill 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Harald Noréus 
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ANSLAGSBEVIS 
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 Diarienummer 
   KS 0021/12 
 
§ 99 
 
Prognos april SUF 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Helårsprognosen för samhällsutvecklingsförvaltningen per april visar på ett samlat underskott 
på 1 470 000 kronor. 
 
Fastighetsenheten beräknas få ett överskott på grund av att tjänsten som enhetschef är vakant. 
I nuläget finns ett antal objekt där kostnaderna är svåra att bedöma, det gäller bland annat 
driftskostnaderna för Stenegård och Ljusdals Folkpark samt kostnader för stormen Dagmar. 
Det finns även osäkerhet kring hur höga kapitaltjänstkostnaderna blir för de lokaler där 
nedskrivningarna återfördes i bokslutet 2011. 
 
Under årets första månader har kostnaderna för bostadsanpassning varit höga då det har varit 
några större kostsamma objekt. Framåt befaras det bli svårt att hålla sig inom befintlig budget 
då det inkommit ytterligare några stora objekt som kan bli kostsamma.  
 
På grund av stormen Dagmar beräknas intäkterna för den skogliga verksamheten bli lägre 
samt att avverkningskostnaderna kan bli högre än vad som beräknats. Detta gör det svårt att 
bedöma hur utfallet för 2012 kommer att bli. 
 
Stormen Dagmar har även orsakat kostnader för enheterna Fastighet, Gata/park och Fritid 
som det i nuläget ser ut att bli svårt att kunna inrymma inom befintlig budgetram. 
      
Inom nämndens verksamhetsområde befaras eller har följande konton så stora avvikelser mot 
budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder bör vidtas: 
 
1. Gata/park: Kostnader i samband med stormen Dagmar -200 000 kronor 
2. Fritidsenheten: Kostnader i samband med stormen Dagmar -200 000 kronor 
3. Bostadsanpassning: Högre kostnader för bostadsanpassningsåtgärder -500 000 kronor 
4. Skoglig verksamhet: Lägre intäkter samt högre kostnader för stormen Dagmar -1 500 000 

kronor 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 maj 2012 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0116/12 
 
§ 100 
 
Information om kommunstyrelsens egna kapital per den 31 december 
2011 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens ekonom Kerstin Andersson informerar om 
kommunstyrelsens egna kapital. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag var att man från 2011 års resultat skulle få ta med 
sig 2 958 000 kronor till kommunstyrelsens egna kapital. Beslutet i kommunfullmäktige blev 
att 666 000 kronor gick till eget kapital. 
 
Kommunstyrelsen egna kapital 2011:   
 
Ingående eget kapital 7 151 000 kronor 
Uttag 2011 -2 520 000 kronor 
Förändring eget kapital SUF 666 000 kronor 
Förändring eget kapital KLK  -253 000 kronor 
Utgående eget kapital KS 2011 5 044 000 kronor 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens information om kommunstyrelsen egna kapital 11 maj 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0235/12 
 
§ 101 
 
Kostnader för stormen Dagmar 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kostnaderna avseende stormen Dagmar 2012 för enheterna Gata/park, Fritid och 

Fastighet täcks av kommunstyrelsen. 
 

2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med slutliga kostnader för 
stormen Dagmar under 2012. 
 

 
Sammanfattning  
 
Enheterna Gata/park, Fritid och Fastighet har under 2011 och 2012 drabbats av oförutsedda 
kostnader för reparationer och röjningar i samband med stormen Dagmar. Dessa kostnader 
inryms inte i den ordinarie budgeten. När det gäller Räddningstjänsten så ingår dessa 
merkostnader i deras uppdrag och därför begärs i nuläget inte någon kompensation för dem. 
 
Om samhällsutvecklingsförvaltningen inte får täckning för dessa merkostnader så måste 
enheterna själva bära kostnaderna, vilket kommer att påverka den ordinarie verksamheten på 
olika sätt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 14 maj 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0631/11 
 
§ 102 
 
Begäran om pengar till projektering av Kläppa Fritidsgård 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. 200 000 kronor anslås till projektering av Kläppa fritidsgård. 
 
2. Pengarna tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme. 

 
 

Sammanfattning 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2012, § 45 att ge samhällutvecklingsförvaltningen 
i uppdrag att genomföra en projektering av Kläppa fritidsgård. Vid det tillfället kände man 
inte till kostnaden för projekteringen. Nu har fastighetsenheten meddelat att kostnaden 
beräknas uppgå till 200 000 kronor. 
 
Detta är pengar som samhällsutvecklingsförvaltningen inte förfogar över och därför begär 
förvaltningen dessa från kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 april 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 45 
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 Diarienummer 
     
 
§ 103 
 
Cykelvägen längs Norra Järnvägsgatan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har sedan länge sopat gångsidan av gång- och cykelvägen. Eftersom det är 
Trafikverkets väg ska sopning av cykelhalvan ombesörjas av dem. Trafikverket anlitar i sin 
tur NCC och kommunen har erbjudit NCC att sopa cykelbanan. NCC har avböjt med 
hänvisning till att de i sin tur anlitat en entreprenör och att jobbet redan är beställt och betalt. 
NCC:s entreprenör har enligt avtalet hela maj på sig för att slutföra arbetet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 

 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-05-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

9 

 Diarienummer 
   KS 0243/11 
 
§ 104 
 
Eventuellt medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna 

att ansluta sig till Sveriges ekokommuner och vad som krävs. 
 

 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2012, § 133 att möjligheten att ansluta sig 
till Sveriges Ekokommuner ska undersökas, detta efter att Jonny Mill väckt frågan 
på samhällsutvecklingsutskottet den 12 april 2011, § 53. 
 
Bakgrunden är att kommunfullmäktige den 2 augusti 1993, § 125 beslutade att 
bifalla en motion från Jonny Mill gällande att kommunen skulle ansluta sig till 
Ekokommunernas nätverk/Sveriges ekokommuner. Den 18 november 1993 
meddelades muntligen att Ljusdals kommun antagits i ekokommunernas nätverk, 
vilket också delgavs på kommunfullmäktige, § 217/93. 
 
Av okänd anledning har medlemskapet upphört och 2002 lämnade Sören Görgård 
(C) in en motion om att ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Den 
motionen avslogs av kommunfullmäktige den 15 december 2003 § 169. 
 
Enligt Sveriges Ekokommuners hemsida framgår att för att bli medlem krävs att 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap. 
Dessutom ska kommunen ha antagit ett program med det uthålliga samhället som 
ett övergripande mål för sina verksamheter i enlighet med Riodokumentets 
Agenda 21. Kommunen ska bedriva sitt arbete enligt det antagna programmet och 
de fyra systemvillkoren ska beaktas i samtliga kommunala beslut. 
 
Vid ansökan om medlemskap ska en kopia av kommunfullmäktiges eller 
kommunstyrelsens beslut om ansökan lämnas in till föreningens kansli 
tillsammans med det antagna programmet för kommunens miljö- och 
hållbarhetsarbete. Ansökan tas sedan upp för beslut på kommande styrelsemöte i 
Sveriges Ekokommuner. 
 
Medlemsavgiften är för närvarande 3 000 kronor i fast avgift och den rörliga 
avgiften är 20 öre per kommuninvånare med ett maxtak på 150 000 invånare. 
 
 
 
Forts s 10
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 Diarienummer 
   KS 0243/11 
 
§ 104 forts 
 
Eventuellt medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 maj 2011, § 133 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 april 2011, § 53 
Kommunfullmäktiges protokoll 15 december 2003, § 169 
Kommunfullmäktiges protokoll 2 augusti 1993, § 125 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 105 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Skrivelse till Trafikverket rörande gatubelysningen i Ljusdals kommun. KS 0071/11 
 
2. Fördelning av statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola. KS 0071/12 
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§ 106 
 
CAN, centralförbundet för alkohol och narkotika - information om läget i 
Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunens alkohol- och drogsamordnare Cecilia Tegelberg informerar om enkäten som 
fylls i av kommunens niondeklassare varje år och handlar om skolelevers ANDT-användning. 
ANDT står för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak och det man fokuserar på är inte årets 
specifika resultat utan det är utvecklingen över tiden som är intressant. 
 
Det var sjätte gången Ljusdals kommun deltog i enkäten och år 2011 deltog 150 elever i 
kommunen varav 83 var flickor och 67 var pojkar. 
 
Slutsatser man kan dra av 2011 års undersökning: 
 
• Andelen alkoholkonsumenter minskar sedan 10 år tillbaka. 
 
• Mindre än hälften av pojkarna dricker. Bland flickorna är det 54%. 
 
• Andelen som intensivkonsumerar har minskat från 2008 till 2011. Nu är det 18% bland 

flickorna och 15% bland pojkarna. 
 
• 24% av pojkarna och 27% av flickorna använder tobak i någon form. 

 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 107 
 
Information angående avloppslukt i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
I början av 1970-talet byggdes Ljusdals avloppsreningsverk. Före det hade avloppet släppts ut 
i Kyrksjön. Verksamhetsområdet omfattar Ljusdal, Hybo, Måga, Tallåsen och Bränta. 
 
Tillståndsgivare är länsstyrelsen och kontrollmyndighet är myndighetsnämnden. 
Reningsprocessen består av sandfång, rens, luftning och aktiv slamprocess. 
 
Den största orsaken till lukten är slammet. Slammet pumpas regelbundet till en slamsilo och 
centrifugeras till en torrhalt på 20-25%. Slammet har bland annat använts vid 
efterbehandlingsarbetet vid gamla soptippen Lappmyran. Eftersom behovet på Lappmyran 
minskar skjutsas också slam till Gävle. 
 
Mellan 2007-2010 arbetades ganska intensivt med lukten från avloppsverket. Efter ett 
föreläggande från myndighetsnämnden gjordes stora investeringar i verket. Bland annat 
installerades ett barkfilter, men man uppnådde inte de effekter man hoppats på. 
 
Nu har nya klagomål inkommit och Ljusdal Vatten AB har angivit några förslag till lösning 
av problemet: 
 
1. Utloppsdelen ses över med åtgärder på biosteget 
2. Slamförtjockning 
3. Parallellt vill man titta på om man ska ha kvar Färila och Ljusdals avloppsreningsverk 

och/eller om man eventuellt ska bygga nytt 
 
Myndighetsnämnden har förelagt Ljusdal Vatten AB att jobba med den första punkten och 
redovisa resultatet sommaren 2012. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0138/12 
 
§ 108 
 
Information om primärkarta och kartprojekt Hybo 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sommaren 2008 upphandlades framställning av digital karta och fastighetsutredning över 
Hybo. Metria fick uppdraget och levererade materialet hösten 2009. I uppdraget ingick 
fotogrammetrisk framställning av digital karta och höjdmodell, fältkontroll och fält-
komplettering samt fullständigt lägesbunden fastighetsutredning. Kartan har finansierats med 
investeringsmedel för kommunens grundläggande MBK-verksamhet.  
 
Området ansluter i sin norra del till Ljusdals karta och i sydvästra delen till Ede. Arealen är 
800 hektar. Uppdraget har utförts komplett och inom ramen för anbudskostnaden på 460 000 
kronor. Kostnad som enligt plan skulle tillkomma för resa, logi, traktamente blev 20 530 
kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 maj 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0191/11 
 
§ 109 
 
Ansökan om ny detaljplan på Norrvåga 5:22 - samrådsförslag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Detaljplanen för del av Norrvåga 5:22 med flera godkänns och sänds ut för samråd.  

 
 

Sammanfattning  
 
Ett samrådsförslag för del av Norrvåga 5:22 med flera har upprättats. Förslaget innebär att 
området planläggs för bostäder, vägar och VA- anläggning.  
 
Området är i dagsläget inte planlagt och består av ett skogsområde med ett par bebyggda 
fastigheter. Tomter har nyligen avstyckats från stamfastigheten Norrvåga 5:22 och 
exploatören avser att skapa fler. Detaljplanen syftar till att reglera den förväntade bebyggelsen 
och att pröva möjligheten till fler tomter för fritidsboende.  
 
Planområdet är beläget söder om Milsjön, intill Mörtjärnsviken cirka 1 mil sydväst om Järvsö.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 april 2012 
Samrådshandlingar 26 april 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0289/11 
 
§ 110 
 
Förslag till ändring av adress för Boställsgatan 13 A-E 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Adressen för Boställsgatan 13 A-E ändras till Casa Nova gränd  2-10. 
 
 
Sammanfattning  
 
En skrivelse har inkommit där ägarna av fastigheterna Åkersta 9:14-17 begär att  
få ändra adress till sina radhusfastigheter som i dag har adress från Boställsgatan. 
 
Ägaren till Åkersta  9:18 som har samma infart motsätter sig en ändring  på grund av att det 
inte är en gata och att adressändring innebär så mycket besvär .  
 
De berörda fastigheterna utgör radhus på den fastighet där villa Casa Nova stod. Byggnaden 
brann ned 1971.  
 
På fastigheten finns i dag två längor med radhus varav den ena har adress från Magasinsgatan. 
 
Infarten till de berörda fastigheterna utgörs av en återvändsgränd och ligger på ”prickad” 
kvartersmark för bostadsändamål (mark som ej får bebyggas ). Det är således ingen allmän 
plats för  gatumark. Vägen ligger på Åkersta 9:14 och är upplåten med servitutsrätt till de 
övriga fastigheterna.  
 
Fastighetsägarnas önskemål är att genom det föreslagna adressnamnet bevara minnet av ett 
stycke av Ljusdals kulturhistoria.        
 
För att ändra adress krävs ett kommunalt beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut och karta 7 maj 2012 
Hemställan från om ändring av gatuadress 12 maj 2011 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Harald Noréus (FP): bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0544/11 
 
§ 111 
 
Övertagande av naturmark och gågata i Ämbarbo 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen beslutar att ej överta fastigheten Kläppa 10:51 inbegripande  

huvudmannaskapet för naturmark och gågata. 
 

 
Sammanfattning  
 
Fastigheten Kläppa 10:51 ägs av Bostadsrättsföreningen Gläntanhus i Ljusdal som har gått i 
konkurs. När bostadsrättsföreningen bildades ändrades detaljplanen på föreningens begäran  
så att bostadsrättsföreningen blev huvudman för naturmark och gågata. 
 
De tidigare bostadsrättshusen är nu friköpta och utgör egna fastigheter. Dessa fastigheter delar 
en gemensamhetsanläggning (GA) bestående av naturmark och gågata på fastigheten Kläppa 
10:51. 
 
Ägarna till ingående fastigheter i gemensamhetsanläggningen begär nu att fastigheten  Kläppa 
10:51 ska övertas av kommunen och att kommunen också ska bli huvudman för naturmarken 
och gågatan. Man vill inte ha ansvaret för om någon halkar på gågatan eller att barn vid lek på 
naturmarken gör sej illa. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen förstår fastighetsägarnas oro över vilket ansvar som åligger 
dem som huvudman för områden som ibland används av andra än delägarna i gemensamhets-
anläggningen. Som markägare följer alltid ett visst ansvar. Förvaltningen anser dock inte att 
ägandet eller driften bör övergå till kommunen. Området är inte centralt beläget och den här 
typen av ansvarsfördelning finns på flera ställen i kommunen. 
 
För att upplysa passerande om att halkrisk kan föreligga vintertid rekommenderas att skyltar 
med texten ”Sandas och snöröjs ej” sätts upp vid gångvägsförbindelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 7 maj 2012 
Skrivelse gällande övertagande av grönområde Kläppa 10:51, 27 oktober 2011 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
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18 

 Diarienummer 
   KS 0223/12 
 
§ 112 
 
Underrättelse gällande bygglov för motorbana på Borr 2:14 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunen har inget att erinra mot en utökning av motocrossbanans område på 

kommunens fastighet Borr 2:14 under förutsättning att myndighetsnämndens krav vad 
gäller buller och eventuella andra störningar kan uppfyllas 

 
 
Sammanfattning  
 
Myndighetsnämnden har inkommit med underrättelse angående bygglov för utökning av 
motocrossbana vid Forsnäset. Sökande är Ljusdals Motorklubb. 
 
Avsikten är att i direkt anslutning till nuvarande motocrossområde bygga en särskild bana för 
barn på ett område 40 x 100 m öster om detta. 
 
Frågan är under  prövning även av miljöenheten vad gäller störningar av buller med mera. 
 
Om de krav som kommer att ställas från myndighetsnämnden kan uppfyllas ser samhälls-
utvecklingsförvaltningen inte att det möter något hinder att utöka området för verksamheten 
enligt Motorklubbens önskemål.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut, 7 maj 2012 
Underrättelse gällande bygglov för motorbana på Borr 2:14 i Ljusdal, 16 april 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0626/11 
 
§ 113 
 
Områdesbestämmelser för Bommars i Letsbo 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Efter ett möte den 7 maj 2012 med berörda markägare, har man politiskt ställt sig 

tveksam till om planarbetet ska fortgå då markägarna är mycket negativa till 
områdesbestämmelserna. Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar om planarbetet ska fortgå eller ej. 

 
 
Sammanfattning  
 
De gällande områdesbestämmelserna vann laga kraft i januari 2008. Dessa områdes-
bestämmelser gjordes i linje med länsstyrelsens önskemål. Under vårvintern 2012 kom nya 
rön från länsstyrelsen som ansåg att områdesbestämmelserna behövde utökas.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen gavs därför i uppdrag (samhällsutvecklingsutskottet 17 
januari 2012, § 9) att planlägga ett större område kring gården Bommars i Letsbo. Den 
geografiska utsträckningen av utökningen är inte förankrad hos Unesco utan bygger på 
länsstyrelsens åsikter. 
 
Områdesbestämmelsen skulle innebära höjd bygglovsplikt i ett område som tidigare inte varit 
detaljplanerat eller ligger inom sammanhållen bebyggelse och beröra ytterligare tre privatägda 
fastigheter. Efter möten med markägarna har det framkommit att de inte är intresserade av att 
deras fastigheter beläggs med ytterligare lovplikt. 
 
Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen har haft viss kontakt med markägarna, men bedömde att 
det inte var meningsfullt att anordna ett möte med dem för att komma överens. Länsstyrelsen 
skriver i ett mejl daterat den 17 april 2012 att världsarvsarbetet kan hotas om kommunen 
väljer att avstå från de nya områdesbestämmelserna och hänvisar till ett fall i Söderala, 
Söderhamns kommun. Där belade kommunen ett område med områdesbestämmelser mot 
markägarnas vilja och markägarnas överklagande avslogs då man ansåg att 
områdesbestämmelserna inte innebar betydande nackdelar för de klagande. 
 
Områdesbestämmelserna kommer att innebära restriktioner på privatpersonernas fastigheter 
och samhällsutvecklingsförvaltningen vill därför ha en politisk viljeyttring gällande om 
planarbetet ska fortgå eller ej. 
 
Efter ett möte den 7 maj 2012 med berörda markägare, har man politiskt ställt sig tveksam till 
om planarbetet ska fortgå då markägarna är mycket negativa till områdesbestämmelserna. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens samhällsutvecklings-
utskott lyfter frågan politiskt till kommunstyrelsen om planarbetet ska fortgå eller ej. 
 
Forts s 20
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 Diarienummer 
   KS 0626/11 
 
§ 113 forts 
 
Områdesbestämmelser för Bommars i Letsbo 
 
Landshövdingen kommer inom kort att träffa berörda markägare för att försöka övertyga dem 
om värdet av utökade områdesbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 7 maj 2012 
E-brev från länsstyrelsen 17 april 2012 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 9 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): samhällsutvecklingsutskottet avstår från att ta ställning i avvaktan på 
landshövdingens möte med berörda fastighetsägare. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0023/12 
 
§ 114 
 
Medborgarförslag om att invänta vindkraftsplanen innan beslut om 
vindkrafts tas 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att medborgarförslaget bifalles. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där det föreslås att vindkraftsplanen 
inväntas innan beslut om vindkraft tas. Kommunen bör införskaffa extern kunskap om bland 
annat djur, natur och fåglar. Människor ska ges möjlighet att yttra sig innan beslut tas, 
förslagsställaren föreslår att lärdom tas från Härjedalens kommun. 
 
Förslagsgivaren frågar hur kommunen kan gå emot sina egna tidigare beslut , även om de inte 
är bindande. Utdrag ur Översiktsplan Ljusdals kommun 2010: 
Orörda, opåverkade och tysta, vildmarksartade områden i Orsa Finnmark är av stor betydelse 
för rekreation och friluftsaktivitet. De undantas därför från exploatering som skulle kunna 
skada dess värden. I dessa områden bör till exempel inga större vindkraftsanläggningar eller 
annan storskalig exploatering tillåtas. 
 
”Kommunen ska i planering, tillståndsgivning och verksamhet skydda områden med höga 
rekreationsvärden. När det gäller Tandsjö låter det som att man tänker ge tillstånd, trots bland 
annat översiktsplanen. Ingen fågelinventering är gjord i området, Härjedalens kommun har 
sagt nej till ett stort projekt på andra sidan länsgränsen på grund av områdets unika standard. 
Närheten till Fågelsjö Gammelgård och flera naturreservat i området. 
 
I andra kommuner skickar man ut remisser till flera innan man tar beslut. Införskaffar 
kunskap heter det”. 
 
Medborgarförslaget har skickats på remiss till samhällsutvecklingsförvaltningen, men 
förvaltningschefen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet yttrar sig då medborgarförslaget 
innebär ett politiskt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag om att invänta vindkraftsplanen innan beslut om vindkraft tas 13 januari 
2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 januari 2012, § 15 
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 Diarienummer 
   KS 0023/12 
 
§ 114 forts 
 
Medborgarförslag om att invänta vindkraftsplanen innan beslut om 
vindkrafts tas 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP): bifall till medborgarförslaget. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 115 
 
Information om kommande åtgärder på Östernäsområdet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens utvecklare Rolf Berg informerar om kommande åtgärder på Östernäs. 
 
Kommunstyrelsen fattade den 3 maj 2012, § 156 ett inriktningsbeslut om att i en första etapp 
gå vidare med parken och vägen på Östernäsområdet, med avgränsning innanför gång- och 
cykelvägen längs kanten av Kyrksjön. I ett nästa steg kompletteras parkområdet med åtgärder 
längs strandkanten.  
 
Kommunen har anlitat Sweco som med skissen från medborgardialogen som grund ska ta 
fram en skiss som kan användas som förfrågningsunderlag i upphandlingen. Upphandlingen 
ska göras som en totalentreprenad. Underlaget när det gäller parkområdet innanför gång- och 
cykelvägen samt vägen ska presenteras vid kommunstyrelsen den 31 maj 2012. Nästa steg 
med åtgärder längs strandkanten kommer inte att finnas klart till kommunstyrelsen, men man 
vill ändå få ett rambeslut för hela området. 
 
Den preliminära kostnadskalkylen är på 11 miljoner kronor och då ingår vägen samt åtgärder i 
parkområdet: grönytor, strandsättning, bänkar, boulebana, beachvolleybollbana med mera. 
 
Kontakter har tagits med Ljusdal Energi AB för att man ska kunna hitta en lösning i 
samförstånd om att Ljusdal Energi AB flyttar spånhögen närmare Södra Järnvägsgatan för att 
frigöra parkområdet. 
  
Rivningen av plåtskjulet kommer att genomföras i september. 
 
När det gäller den planfria korsningen på Smedgatan hoppas man att kommunen tillsammans 
med Trafikverket ska underteckna en avsiktsförklaring om tidigareläggning av korsningen. 
 
De båda rondellerna vid OKQ8 och Höga är planerade till 2013 och 2014. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 116 
 
Information om skogliga åtgärder och ekonomi 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Kommunstyrelsen ska få information om skogliga åtgärder och ekonomi. 

 
 

Sammanfattning 
 
Magnus Larsson från Mellanskog som är förvaltare av kommunens skogar informerar om 
resultatet år 2011. Eftersom han ännu inte fått skogsbruksplanen (som Skogsstyrelsen ska 
göra) har han medvetet tagit det ganska lugnt. Dessutom har han efter samråd med 
kommunchefen skjutit en del intäkter till 2012. 
 
Resultat 2011 
 
Gallring 243 302 
Röjning -39 718   
Markberedning -55 454 
Plantering -16 711 
Förvaltningsarvode + -33 288 
Skogsdag 
SUMMA 98 131 
Vägavgifter 33 000 
Skogsförsäkring 7 500 
TOTALSUMMA 57 631 
 
 
Hittills har 2012 präglats av arbete med att röja upp efter stormen Dagmar. Några 
skogsområden drabbades även av stormar under hösten 2011. Man räknar med att arbetet efter 
stormen Dagmar ska vara slutfört i augusti/september i år. 
 
I Ljusdal räknar man med att stormen Dagmar har tagit 2-3 årsavverkningar. I Färila två och i 
Järvsö en. 
 
Rotvältor välts bara tillbaka i tätortsnära områden, i övrigt får de stå kvar. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 116 forts 
 
Information om skogliga åtgärder och ekonomi 
 
 
Resultat första kvartalet 2012 
 
Vindfällen 460 661 
Slutavverkning 644 899 
Gallring 21 969 
Övrigt  196 857 
Summa intäkter 1 324 386 
 
Ungskogsröjning -250 000 
Markarbeten -65 000   
Plantering -120 000 
Summa kostnader -435 000   
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0118/12 
 
§ 117 
 
Remiss gällande Åtgärdsprogram för klimat- och energimål 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet gällande åtgärdsprogrammet för klimat- och energimål i Gävleborgs län 

godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Gävleborg önskar synpunkter på åtgärdsprogrammet för klimat- och 
energimål i Gävleborgs län. Sexton miljökvalitetsmål och generationsmålet är grunden för 
miljöarbetet i Sverige. Detta förslag på åtgärdsprogram beskriver hur arbetet i Gävleborgs län 
bör bedrivas för att vi ska kunna bidra till att nå målet begränsad klimatpåverkan.  
 
Åtgärdsprogram kommer senare även för de andra miljökvalitetsmålen. De sexton 
miljökvalitetsmålen med åtgärdsprogram ska verka för att vi klarar generationsmålet. 
”Generationsmålet syftar till att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser.” Den övergripande visionen är att Gävleborgs län är klimatneutralt år 2050. 
Detta åtgärdsprogram syftar till att vi ska nå ett etappmål till 2020 med bland annat minskade 
utsläpp, effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi. 
  
Yttrande 
 
Ljusdals kommun tycker att förslaget i det stora hela är bra. För att dessa åtgärdsförslag ska få 
bra genomslagskraft bör de förankras hos alla kommunmedborgare och alla företag. 
Kommunen har rådighet över förslagen i olika omfattning.  
 
Strategi 1 – Öka andelen förnybar energi: 
Det är viktigt att man i kommunen planerar för vindkraft på lämpliga ställen för att få en 
helhetssyn på landskapet. Det är bättre med få större parker än många små. Kommunen 
arbetar redan för att köpa in fordon med förnyelsebar energi som drivmedel, men problemet är 
att det ännu inte finns några tankställen förutom för etanol. Ökad tillgänglighet för biogas och 
laddningsstationer är en förutsättning för att resandet med bil ska bli mer miljövänligt. 
 
Strategi 2 – Effektivisering och hushållning av energi 
Här har kommunen stora möjligheter att påverka, men mer resurser kan behövas. 
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 Diarienummer 
   KS 0118/12 
 
§ 117 forts 
 
Remiss gällande Åtgärdsprogram för klimat- och energimål 
 
Strategi 3 – Konsumtion och livsstil 
Här kan skolan spela en stor roll i livsstilsfrågor. Att verka för en ökad produktion och 
konsumtion av närodlat är en viktig del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 14 maj 2012 
Remiss gällande Åtgärdsprogram klimat- och energimål 7 mars 2012 
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 Diarienummer 
     
 
§ 118 
 
Information om invigningen av Järvsö Klacks naturreservat 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunekologen Pär Lundagårds informerar om invigningen av Järvsöklacks Naturreservat. 
 
Den kommer att äga rum den 3 juni 2012 och innehålla både tal och underhållning. Det 
kommer finnas möjlighet till korvgrillning. Dock får man ta med sig egen korv och fika. 
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 Diarienummer 
   KS 0344/11 
 
§ 119 
 
Information om Kolsvedjastugan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag om försäljning 

alternativt arrende av Kolsvdjastugan. 
 
2. LOU ska tillämpas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet återremitterade den 10 april 2012, § 92 ärendet om Kolsvedja-
stugan till samhällsutvecklingsförvaltningen  och gav fritidschefen i uppdrag att ta fram 
kostnadsförslag på restaurering av vägen, rivning av stugan samt byggande av ett så kallat 
gap-skjul. 
 
Fritidschef Pär Ferm informerar om att han tagit fram kostnadsförslag när det gäller vägen, 
men efter det blev han kontaktad av en företagare i Ljusdal som är intresserad av att ta över 
stugan. 
 
Företagaren är intresserad av att rusta upp stugan och använda den i sin verksamhet. Det ska 
fortfarande finnas möjlighet för föreningar och privatpersoner att hyra den. 
 
Beslutsunderlag 
 
Brev med intresseanmälan angående Kolsvedja stugan 17 april 2011 
Kalkyl för Kolsvedjavägen 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 april 2012, § 92 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0115/12 
 
§ 120 
 
Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom år 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottets beslut 
 
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla 
insatser inom samhällslivets alla områden. Stipendiet utdelas till personer, organisationer och 
sammanslutningar som är bosatta och verksamma inom Ljusdals kommun eller har annan 
särskild anknytning till kommunen. 
 
Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom kommunstyrelsen. 
 
Den totala stipendiesumman är 25 000 kronor. Kommunstyrelsen äger rätt att uppdela 
summan på en eller flera mottagare eller reservera medlen till nästa års stipendiesumma. 
 
Vid ansökningstidens utgång den 30 mars 2012 har 10 förslag inkommit. 
 
De nominerade är: 
 
Järvsö Bollklubb/Kent Skalberg dansarrangör Nor dansbana  
Destiny Johannah Bergvall dansare, koreograf  
Karl Michelson musikstuderande  
Peter Hjelm musikteaterstuderande  
Anneli Aspengren körledare   
Brita Björs musikstuderande  
Teaterföreningen Tovåsen teaterföreställningar  
Erik Berg bildkonstnär   
Åke Palm filmredigerare  
Mikael Svärd/Hans-Göran Eriksson sportkommentatorer LBK:s bortamatcher 
 
Samhällsutvecklingsutskottet diskuterar ärendet och överlämnar förslag till kommunstyrelsen.
  
Beslutsunderlag 
 
Ansökningshandlingar samt sammanställning  
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0185/12 
 
§ 121 
 
Ansökan om bidrag till Korgstämma på Stenegård i Järvsö 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bevilja bidragsansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening med sökt belopp 12 000 

kronor i enlighet med ansökan. 
 

2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangsstöd. 
 

 
Sammanfattning  
 
Västra Hälsinglands Slöjdförening arrangerar årligen en offentlig korgstämma på Stenegård i 
Järvsö (detta år 5-7 juli) med visning av korgmakare i arbete, barnaktiviteter, föredrag om 
hantverket och så vidare. 
 
Målet med korgstämman är att bidra till att bevara kunskaperna och korgtraditionerna och 
utifrån detta utveckla korgslöjdandet till våra moderna behov samt väcka intresse hos den 
yngre generationen att vilja lära sig om vår genuina korgtradition. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 april 2012 
Ansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening om bidrag till Korgsstämman 2012  
 
 
Beslutsexpedierat 
Västra Hälsinglands Slöjdförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0200/12 
 
§ 122 
 
Föreningen Kulturum i Gävle ansöker om bidrag till  Teaterprojektet ”Att 
lämna” 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från föreningen Kulturum i Gävle avseende delfinansiering av 

produktionskostnader avslås då inga ungdomar från Ljusdals kommun kommer att ingå i 
produktionsprocessen gällande denna teateruppsättning. 
 
 

Sammanfattning 
 
Föreningen Kulturum i Gävle avser att arbeta fram en community-teateruppsättning i 
samarbete med invandrarungdomar från Gävle kring temat ”Att lämna”. Dessa ungdomars 
berättelser kring hur det känns att lämna sitt hemland, vänner och så vidare ska ligga till 
grund för den pjäs som tas fram och pjäsen planeras sedan att spelas med professionella 
skådespelare på cirka 40 högstadieskolor runt om i Gävleborg och Uppland. 
Projektet kostnadsberäknas till totalt 750 000 kronor och delfinansiering söks bland de 
kommuner som pjäsen planeras att spelas i (sökt bidrag hos Ljusdals kommun: 5 000 kronor). 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 19 april 2012 
Ansökan från föreningen Kulturum om bidrag till teaterprojektet ”Att lämna” 17 april 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Föreningen Kulturum 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0206/12 
 
§ 123 
 
Ansökan från Dellenbanans Vänner om kulturbidrag för 
musikevenemang 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan från föreningen Dellenbanans Vänner gällande bidrag till musikevenemang vid 

”Dellenbanans dag” i Delsbo sommaren 2012 avslås då de bidragsmedel för 
arrangemangsstöd som Musik & Kulturenheten förfogar över i första hand bör gå till 
evenemang som anordnas inom Ljusdals kommun. 
 
 

Sammanfattning  
 
Föreningen Dellenbanans Vänner arrangerar årligen ett evenemang kallat ”Dellenbanans dag” 
i Delsbo i syfte att öka intresset och engagemanget för bevarande av denna järnvägssträcka. 
 
Sommaren 2012 firar man att det är 125 år sedan Dellenbanan anslöts till Delsbo och i 
anslutning till detta jubileumsfirande ansöker nu föreningen om bidrag hos Ljusdals och 
Hudiksvalls kommuner för musikunderhållning i form av ett framträdande med gamla 
rallarvisor (sökt bidrag hos Ljusdals kommun: 4 000 kronor). 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse 25 april 2012 
Ansökan från Dellenbanans Vänner om kulturbidrag för musikevenemang 20 april 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Dellenbanans Vänner 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0580/11 
 
§ 124 
 
Ansökan om projektstöd gällande projekt Dansambassadörer (PJDC) - 
för kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Projektet ”Dansambassadörer” inom ”Per Jonsson Dance Center” har sökt ungdomsstöd hos 
Leader som har beviljat 25 000 kronor och hos Hälsinglands Sparbank som avslagit ansökan. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet avslog den 10 april 2012, § 96 Musik- och kulturenhetens 
ansökan ur det egna kapitalet om 341 000 kronor för etableringskostnader avseende skapandet 
av en permanent utställning/forskningscenter inom ramen för projektet Per Jonsson Dance 
center i Ljusdal. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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