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 Datum 
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samhällsutvecklingsuskott 2012-06-12 
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 Lasse Norin, musik- och kulturchef, §§ 135-137 
 Emma Nordebo Snygg, gatuchef, §§ 140-143 
 Curt-Olov Wennberg, Folkparken, § 140 
 Pär Ferm, fritidschef , §§ 144-146 
 Monica Magnusson, GIS-samordnare, § 147 
 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Björn Mårtensson,   
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-06-12 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  125-149 
 Ulrica Swärd Bütikofer 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Jonny Mill 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Björn Mårtensson 
 
   
 

  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

2 

 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2012-06-12 
 
Datum för anslags upprättande 2012-06-18 
 
Datum för anslags nedtagande 2012-07-10 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Ulrica Swärd Bütikofer 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

3 

 
 
Innehållsförteckning Sid nr 
 
§ 125   Exploatering av område på Öje 28:1, "Grytan i Järvsö" ................................. 4 
§ 126   Besök på Bokbussen ..................................................................................... 5 
§ 127   Bibliotek i Järvsö ............................................................................................ 6 
§ 128   Information om frivilliga resursgrupper ........................................................ 7-8 
§ 129   Uppföljning och utvärdering av Ljusdals kommuns tillsyn enligt  
 miljöbalken ..................................................................................................... 9 
§ 130   Begäran om pengar till möbler för fritidsgården Kåken i Färila. ................... 10 
§ 131   Ändring av detaljplan för del av Letsbo 2:10 med flera - beslut om  
 antagande .................................................................................................... 11 
§ 132   Detaljplan för del av  Kläppa 27:1 med flera "Kläppa industriområde" -  
 beslut om antagande ................................................................................... 12 
§ 133   Ändring av detaljplan för Stenhamre 13:3 "före detta Statoil-tomten" i  
 Ljusdal - begäran om planuppdrag .............................................................. 13 
§ 134   Information angående Fortums planer på återupptagen kraftledning  
 mellan Ljusdal och Bollnäs .......................................................................... 14 
§ 135   Färila Hembygdsförening ansöker om kommunalt bidrag till "Projekt  
 Ringlekar" - en dokumentation ..................................................................... 15 
§ 136   Västra Hälsinglands Slöjdförening VHS ansöker om bidrag för att  
 genomföra ett slöjdläger .............................................................................. 16 
§ 137   Information om bidrag till studieförbunden 2012 .......................................... 17 
§ 138   Om- och tillbyggnad på Gärdeåsskolan, hus H ....................................... 18-19 
§ 139   Ombyggnation av Bofinkens förskola ........................................................... 20 
§ 140   Studiebesök Folkparken .............................................................................. 21 
§ 141   Folkparkens framtid ..................................................................................... 22 
§ 142   Städning efter Cruisingen i Ljusdal .............................................................. 23 
§ 143   Information om rasering av gatubelysning med anledning av 

gatubelysningspolicyn .................................................................................. 24 
§ 144   Framtiden för Kolsvedjastugan ............................................................... 25-26 
§ 145   Ansökan från Los Idrottsförening om kommunalt stöd till renovering av 

samlingslokalen Nickelvallen .................................................................. 27-28 
§ 146   Information om Ljusdals Ridklubb ................................................................ 29 
§ 147   Svar på remiss avseende översyn av affärs- och samverkansmodell i 

geodatasamverkan ...................................................................................... 30 
§ 148   Olycksrisk vid Hennans kraftverk ................................................................. 31 
§ 149   Frågor från föregående möte ....................................................................... 32 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

4 

 Diarienummer 
   KS 0281/12 
 
§ 125 
 
Exploatering av område på Öje 28:1, "Grytan i Järvsö" 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen lägger ut en anbudsinfordran på exploatering av område på Öje  
     28:1, ”Grytan i Järvsö” med småhusbebyggelse. 

 
 

Sammanfattning  
 
Kommunen är ägare till ett område vid Stationsgatan i Järvsö där flera hyreshus har rivits. 
 
Inom förvaltningen har områdets framtid diskuterats. En skiss finns upprättad där man tagit 
hänsyn till befintlig infrastruktur och lagt ut 7 villatomter i avsikt att kommunen fördelar 
tomterna en och en.  
 
Vi har nu fått indikationer på att det kan finnas intresse för privat exploatering av hela 
området för småhusbebyggelse i någon form, kanske som rad- eller kedjehus. 
 
Om en sådan exploatering ska ske är det lämpligt att intresserade aktörer får inkomma med 
anbud på området. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 juni 2012 
 
Punkten justeras omedelbart 
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§ 126 
 
Besök på Bokbussen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning 
 
Bibliotekschef Lotta Trosell Svender presenterar Bokbussen tillsammans med personalen och 
informerar om turlistan, bussen, arbetssätt med mera. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 127 
 
Bibliotek i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att 

inrymma Järvsö bibliotek i Röda Gården. 
 
 
Sammanfattning 
 
I samband med biblioteksresan som genomfördes i april framkom att biblioteket i Järvsö är 
trångbott samt att placeringen inte är optimal. Järvsö Bibliotek är ett integrerat folk- och 
skolbibliotek och det är förlagt inne på skolområdet. Utanför biblioteket finns uppehållsrum 
för högstadiet där det ibland blir stökigt. Det finns signaler från allmänheten om att alla inte 
tycker att det är så trevligt att passera ungdomarna på väg till biblioteket. 
 
En idé som dykt upp är att man skulle kunna nyttja Röda Gården för bibliotekets verksamhet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0526/11 
 
§ 128 
 
Information om frivilliga resursgrupper 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Samhällsutvecklingsutskottet ställer sig bakom skrivelsen 
 
 
Sammanfattning 
 
Norrhälsinge civilförsvarsförening har i en skrivelse påpekat nyttan av frivilliga 
resursgrupper, FRG, i Hudiksvall, Nordanstig och Ljusdal. Man skriver att FRG kan vara en 
stor resurs inom kommunen vid extraordinära händelser med mera. 
 
Olle Björk, beredskapssamordnare på Räddningstjänsten, informerar om en svarsskrivelse 
som han tillsammans med sin motsvarighet i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har 
gjort. 
 
De skriver att man i dagsläget gör bedömningen att behov av FRG inte föreligger.   
 
Det finns en del osäkerhetsfaktorer som gör att man bedömer det så: 
 
• Det föreligger en enkät från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där 

behov av frivillig hjälp vid insatser i Sverige ska utredas. I förlagan påpekas vikten av att 
det är kommunens behov som ska styra! Enkätens resultat ska i stort styra den 
ekonomiska tilldelningen av medel för utbildning och så vidare. Detta gör att 
kommunerna vill avvakta och se hur detta blir. 

 
• Hudiksvall har valt att bygga upp en kommunal resurs med egna anställda som kan 

användas till mycket av de ändamålen som beskrivs som en FRG-uppgift. Styrkan i det är 
ju också att det blir enklare vid rekrytering, kvalitetssäkring och så vidare. 

 
• Vidare så håller Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner på att utveckla så kallade 

trygghetsnav. Dessa utgörs idag av de äldreomsorgsanläggningar som finns i kommunen. 
Dessa ska kunna fungera som informationsställen, larmbefordran, värmestuga och så 
vidare. 

 
• Även Ljusdals kommun har påbörjat en analys av vilka resurser kommunen själv råder 

över. Ett första möte är genomfört med Räddningstjänstens säkerhetssamordnare och 
Arbetsmarknadsenheten där det beslutades om hur arbetet ska gå vidare. 

 
Forts s 8
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 Diarienummer 
   KS 0526/11 
 
§ 128 forts 
 
Information om frivilliga resursgrupper 
 
• Idén om trygghetsnav är något som Ljusdal också tittar på. Boenden för vård och omsorg 

är idag inofficiella knutpunkter på flera orter. Att utveckla och mer formalisera dessa är 
något som kommunen bör arbeta för. 

 
Sammantaget gör man bedömningen att tills vidare tacka nej till Norrhälsinge 
Civilförsvarsförening om att avtala protokoll om FRG-resurs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från säkerhetssamordnarna i Ljusdals, Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner 5 
juni 2012 
Skrivelse från Norrhälsinge Civilförsvarsförening 21 oktober 2011 
 
 
Beslutsexpedierat 
Olle Björk 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0607/11 
 
§ 129 
 
Uppföljning och utvärdering av Ljusdals kommuns tillsyn enligt 
miljöbalken 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Inom ramen för den regionala tillsynsvägledningen genomförde länsstyrelsen den 27 
september 2011 en uppföljning och utvärdering av Ljusdals kommuns tillsyn enligt 
miljöbalken. 
 
Länsstyrelsen har lämnat minnesanteckningar och deras förhoppning är att deras besök och 
dokument ska leda till fortsatta diskussioner inom kommunen om hur miljö- och 
hälsoskyddstillsynen ska gå till. 
 
Sammantaget anser länsstyrelsen att Ljusdals kommun har goda förutsättningar att utöva den 
tillsyn som svarar upp mot det faktiska behovet. Trots detta har man en del synpunkter på 
bland annat kommunens organisation, behovsutredning, tillsynsregler och resurser. 
 
Kommunstyrelsen fick den 3 februari 2012, § 38 ta del av minnesanteckningarna och 
beslutade då att en rapport från samhällsutvecklingsförvaltningen ska lämnas till 
kommunstyrelsen. 
 
Miljöchef Karin Hansson har i en skrivelse bemött länsstyrelsens synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 juni 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 38 
Minnesanteckningar från tillsynsbesök 8 december 2011 
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 Diarienummer 
   KS 0262/12 
 
§ 130 
 
Begäran om pengar till möbler för fritidsgården Kåken i Färila. 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Samhällsutvecklingsförvaltningen får använda 60 000 kronor ur kommunstyrelsens egna 

kapital för inköp av möbler till fritidsgården Kåken i Färila. 
 
 

Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har förvärvat och renoverat den så kallade Hofréus fastighet i Färila till 
förmån för skol- och fritidsgårdsverksamhet. Verksamheterna beräknas starta i samband med 
skolstarten höstterminen 2012. Samhällsutvecklingsförvaltningen önskar därför få utnyttja del 
av kommunstyrelsens egna kapital till inköp att möbler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 maj 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0562/11 
 
§ 131 
 
Ändring av detaljplan för del av Letsbo 2:10 med flera - beslut om 
antagande 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ändring av detaljplan för del av Letsbo 2:10 med flera antas. 

 
 

Sammanfattning  
 
Planområdet är beläget nordväst om Letssjön, mellan byarna Letsbo och Hedsta. 
 
Den för området gällande detaljplanen vann laga kraft den 4 mars 2011. Planen syftade till att 
möjliggöra 12 nya tomter för fritidshus, VA- anläggning och gator. VA- anläggningarna har 
därefter genomförts av exploatören och väganslutningen till riksväg 83 har förbättrats.  
 
Byggrätten för bostäderna reglerades i detaljplanen till att endast omfatta 90 kvm inom 
respektive tomt med komplementbyggnader, såsom garage och uthus inräknade. På förfrågan 
från exploatören har samhällsutvecklingsutskottet beviljat och samhällsutvecklings-
förvaltningen genomfört en ändring av detaljplanen, i syfte att utöka bestämmelserna gällande 
byggrätten till 130 kvm inklusive komplementbyggnader.  
 
Ändringen av detaljplanen har handlagts genom ett enkelt planförfarande och har varit 
föremål för samråd under april/maj 2012. Under samrådstiden har länsstyrelsen, Trafikverket 
och Länsmuseet yttrat sig utan någon erinran. Ändringen av detaljplanen kan därför 
överlämnas för beslut om antagande.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 maj 2012 
Antagandehandlingar  
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 Diarienummer 
   KS 0458/08 
 
§ 132 
 
Detaljplan för del av  Kläppa 27:1 med flera "Kläppa industriområde" - 
beslut om antagande 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplanen för del av Kläppa 27:1 med flera antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kläppa industriområde ligger i den östra delen av Ljusdals tätort. Stora delar av området är 
idag exploaterat och inrymmer småindustri och handel. Viss bostadsbebyggelse finns inom 
och i anslutning till området. Området omges av några större vägar: riksvägen i norr, 
Hybovägen i söder samt Smedgatan och Godtemplarvägen i väster och öster.  
 
Planens syfte är att ändra markanvändningen av ett vägreservat från år 1979 till småindustri 
och handel och därmed möjliggöra nyetableringar och utvidgningar av befintliga 
verksamheter, samt att förbättra trafiksituationen i området.  
 
Planen har varit föremål för två samråd under 2009 och 2010, samt utställd för granskning 
under december 2011 och antagits av kommunfullmäktige i mars 2011. Antagandebeslutet 
överklagades av berörda sakägare och beslutet  hävdes av Mark- och miljödomstolen i januari 
2012. Planförslaget har därefter reviderats i början av 2012 och åter ställts ut för granskning i 
maj. Under utställningstiden har åtta yttranden inkommit från länsstyrelsen, Trafikverket, 
Svenska Kraftnät, Vattenfall AB och fyra fastighetsägare. Vissa ändringar har skett till följd 
av yttrandena och planförslaget kan i och med detta överlämnas för antagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 maj 2012 
Antagandehandlingar 31 maj 2012  
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 Diarienummer 
   KS 0275/12 
 
§ 133 
 
Ändring av detaljplan för Stenhamre 13:3 "före detta Statoil-tomten" i 
Ljusdal - begäran om planuppdrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att pröva en ändrad markanvändning för 

fastigheten Stenhamre 13:3. från bensinstation till parkeringsändamål.  
 
 
Sammanfattning  
 
Den före detta Statoiltomten i Ljusdal, Stenhamre 13:3, är belägen invid Norra Järnvägsgatan 
mitt emot Riobiografen. Marken är planlagd som kvartersmark för bensinstation och marken 
får endast användas för bensinförsäljning och därmed samhörigt bilserviceändamål, enligt 
detaljplan från 1985.  
 
Kommunen har i februari 2012 förvärvat fastigheten och den används idag för parkering. I 
och med närheten till järnvägen som går strax söder om fastigheten och de risker och det 
buller som är förenat med järnvägen kan parkering vara en fortsatt lämplig användning för 
fastigheten eftersom det innebär att människor uppehåller sig där endast tillfälligtvis. Enligt 
Trafikverkets underlag är parkeringsplatser en lämplig användning av områden närmast 
järnväg. Bensinstationer ska enligt rekommendationer från länsstyrelsen lokaliseras minst 100 
meter från bostäder och annan känslig bebyggelse och planen bör också av den anledningen 
ändras.  
 
En omprövning av markens ändamål kan innebära att fler p-platser än i dagsläget är möjliga 
och att fastigheten kan iordningsställas och användas på ett mer effektivt sätt. Huvud-
mannaskap och kostnader för att iordningsställa marken utreds i sådana fall närmare i 
samband med detaljplanearbetet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 juni 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Stefan Norberg 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0066/12 
 
§ 134 
 
Information angående Fortums planer på återupptagen kraftledning 
mellan Ljusdal och Bollnäs 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att hävda kommunens ståndpunkt 

gentemot Fortum. 
 

 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har i planuppdrag att planera för bostäder i nuvarande 
kraftledningsgatan i Lillhaga och i Nore.  
 
I kraftledningsgatan över Lillhaga och Nore har Svenska Kraftnät haft en kraftledning som nu 
är riven. Kvar är en så kallad optokabel som enligt tidigare utsago ska rivas inom cirka 2 år. 
Ledningsrätten finns kvar så länge optokabeln är kvar och kommunen kan till dess inte anta 
någon detaljplan som anger annat användningsområde än kraftledningsgata.   
 
Fortum har inkommit med en begäran om kommunens synpunkter för att i samma 
ledningsgata kunna ersätta Svenska Kraftnäts ledning med en egen 130 kV-ledning, från 
Bollnäs till Ljusdal. Fortums planer kommer sig av att de har fått många förfrågningar kring 
vindkraft i Hälsingland och befinner sig därför i ett tidigt planeringsskede för att förstärka 
nätet i området. Fortum kan i dagsläget inte exakt redogöra för hur de avser att sträckningen 
ska gå i närheten av och i Ljusdal eller vilka delar av kraftledningssträckan som de önskar 
nyttja.  
 
Plan- och byggenheten har upplyst Fortum om att i Svenska Kraftnäts gamla ledningsgata 
över Lillhaga och Nore, såväl som över vissa delar av Kläppa och Slotte där Svenska Kraftnät 
avser riva befintlig kraftledning och flytta den österut, har förvaltningen i uppdrag att planera 
för andra användningsområden än kraftledningsgata. I övriga delar av kommunen finns dock 
inga detaljplaner som berör kraftledningsgatan.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 juni 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Stefan Norberg 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0214/12 
 
§ 135 
 
Färila Hembygdsförening ansöker om kommunalt bidrag till ”Projekt 
Ringlekar” - en dokumentation 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  

 
1.  Bidragsansökan från Färila Hembygdsförening för genomförande av projektet 

”Dokumentation av Ringlekar” under 2012 bifalles (sökt bidrag: 10 000 kronor). 
 

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

Sammanfattning  
 
Färila Hembygdsförening ansöker om bidrag för genomförande av projektet ”Dokumentation 
av Ringlekar”, vilket innebär produktion av en instruktionsfilm på DVD som på ett 
pedagogiskt sätt visar danssteg och moment i ett 20-tal ringlekar från äldre tider i syfte att 
bevara denna kunskap för framtiden. Produktionen kommer att genomföras i kursform med 
ett 25-tal barn/ungdomar vid ett antal tillfällen på olika platser i Färila och Ljusdal. 
 
Den färdiga instruktionsfilmen kommer sedan att finnas för distribution och utlåning till 
allmänhet, föreningar, skolor, och så vidare. Ett antal workshops för lärare och elever vid 
kommunens skolor planeras också för att sprida kunskapen om dessa ringlekar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse 25 maj 2012 
Ansökan och komplettering från Färila Hembygdsförening 8 maj 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Färila Hembygdsförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
   KS 0240/12 
 
§ 136 
 
Västra Hälsinglands Slöjdförening VHS ansöker om bidrag för att 
genomföra ett slöjdläger 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  

 
1.  Bidragsansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening för genomförande av slöjdläger 

för ungdomar den 13-17 augusti 2012 samt planeringsarbete inför en mer permanent 
verksamhet med slöjdklubbsverksamhet bifalles (sökt bidrag: 23 100 kronor). 
 

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

Sammanfattning  
 
Västra Hälsinglands Slöjdförening ansöker om bidrag för genomförande av ett slöjdläger för 
10 stycken ungdomar mellan 9 och 14 år, förlagt till en vallstuga i Näsvall under perioden 13-
17 augusti 2012. Projektet innefattar även ett förberedande planeringsarbete med syfte att 
skapa möjligheter för en mer permanent slöjdklubbsverksamhet för barn och ungdomar i 
samarbete med Ljusdalsbygdens Museum. Landstinget via Slöjd Gävleborg stödjer projektet 
ekonomiskt med 20 000 kronor under förutsättning att kommunen bidrar med minst 
motsvarande summa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 maj 2012 
Ansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening 15 maj 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Västra Hälsinglands Slöjdförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0608/11 
 
§ 137 
 
Information om bidrag till studieförbunden 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning 
 
Lasse Norin, chef för Musik- och Kulturenheten informerar om fördelningen av bidragen till 
studieförbunden 2012. 
 
Totalt har 1 210 000 kronor delats ut och fördelning har skett i förhållande till hur många 
timmar studieförbunden har redovisat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunalt bidrag till studieförbunden 2012, 24 maj 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0257/12 
 
§ 138 
 
Om- och tillbyggnad på Gärdeåsskolan, hus H 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Projektering och upphandling av ombyggnad av H-huset på Gärdeåsskolan 

genomförs omgående i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
2. Pengar för projektering, 850 000 kronor, anslås från kommunstyrelsens 

investeringsutrymme. 
 
 
Sammanfattning 
 
Dåvarande rektor för Gärdeåsskolan skrev i en framställan daterad den 8 augusti 2011 att en 
om- och tillbyggnad av H-huset borde göras snarast.  
 
År 2000 flyttade fritids in på Gärdeåsskolan och samlad skoldag infördes. Detta gav en årlig 
besparing på minskade hyror med 890 000 kronor, städ 350 000 kronor samt skolskjutsar -  
tillsammans en årlig besparing på minst 1,5 miljoner kronor. För att klara detta anpassades 
DE-husen till det nya behovet. I H-huset gjordes bara en del mindre anpassningar. 
Sammanlagt gjordes om- och tillbyggnader för 5 miljoner kronor. 
 
Skolan har nu en klass i varje årskurs och om två år är det cirka 30 elever i samtliga klasser. I 
H-huset har det varit så i några år. Det betyder att där finns en fritidsverksamhet med en 
volym på cirka 75-80 barn. Huset nyttjas från sex på morgonen till halvsju på kvällen, 
fritidsbarnen äter frukost i studiehallen på morgonen. 
 
Huset som byggdes i början av 70-talet är inte alls anpassat till dagens verksamhet och krav. 
Ventilationen är otillräcklig, vilket leder till trötta barn och därmed sämre resultat. 
Omklädningsrummen är alldeles för små för att klara kläder för både skola och fritids. De 
trånga kapprummen skapar också en hel del problem och konflikter mellan barnen. Det finns i 
dag bara en handikappanpassad toalett i hela huset och det saknas dusch. Kapprum för 
personalen saknas också. 
 
Grupprummen är för få för att kunna bedriva den individualisering som krävs. Skolan har 
idag 30 % invandrarelever som kräver särskild språkträning. 
 
 
 
 
Forts s 19



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0257/12 
 
§ 138 forts 
 
Om- och tillbyggnad på Gärdeåsskolan, hus H 
 
 
Därför ansåg dåvarande rektor att en om- och tillbyggnad behövde göras snarast. 
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 18 april 2012 togs beslut om att denna fråga 
skulle tas upp i nämnden i maj månad. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens fastighetsenhet skriver i sitt yttrande att den totala 
ombyggnaden är beräknad till mellan 9-10 miljoner kronor och projekteringen är beräknad till 
850 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsnämndens protokoll 23 maj 2012 
Utbildningsförvaltningens skrivelse 26 april 2012 
Rektors skrivelse 8 augusti 2011 
Fastighetsenhetens skrivelse 8 augusti 2011 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
   KS 0258/12 
 
§ 139 
 
Ombyggnation av Bofinkens förskola 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
2. Innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska yttrande från fastighetsenheten inhämtas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Bofinkens förskola är i stort behov av en renovering och en översyn av de idag slitna 
lokalerna efter 40 års användning. Lokalerna behöver anpassas för att kunna bedriva 
en modernare verksamhet i enlighet med de nya styrdokumenten, skollagen och 
Läroplan för förskolan.  
 
Förskolechef Ann Lindgren har tidigare i en skrivelse tagit upp de problem som finns 
kring Bofinken och behov av förskoleplatser/lokaler i centrala Ljusdal.  
 
I budgetförslaget 2013 medföljer en konsekvensanalys med en redogörelse över 
problemen.  
 
Mathållningen på Bofinkens förskola tas upp i separat ärende.. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsnämndens protokoll 23 maj 2012, § 71 
Utbildningsförvaltningens skrivelse 26 april 2012 
Förskolechefens skrivelse 19 september 2011 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Fastighetsenheten 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 140 
 
Studiebesök Folkparken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet besöker Ljusdals Folkpark och visas runt av gatuchef Emma 
Nordebo Snygg och Curt-Olov Wennberg. De visar vad som gjorts i parken sedan kommunen 
tog över den och vad det finns för behov av åtgärder. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 141 
 
Folkparkens framtid 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Diskussionen återupptas vid nästa möte med samhällsutvecklingsutskottet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att komma med idéer om 
vad vi ska göra med Folkparken. 
 
Den självutnämnda ”interimsstyrelsen” har lämnat förslag på vad de tycker bör göras, bland 
annat: 
 
• En parlamentariskt utsedd styrelse med medborgarinflytande ska tillsättas. 
 
• Kommunen tar hand om skötsel av grönytor och fastigheter i samverkan med 

Hembygdsförening och Älvvallens idrottsanläggning. 
 
• Samverkansavtal /arrendeavtal upprättas med Trägymnasiet, Mittia, Unitis och 

hembygdsgårdens arrendator. 
 
• Lokaler för serveringskök och matsal iordningställs. 
 
• Arrendeavtal kan eventuellt upprättas för nöjesfältet, kallbadhuset, tennisbanor, 

lekområdet och minigolfbanan. 
 
• Tillgång till grönområdet och lekområdet ska vara avgiftsfri 
 
• Entré för betalande gäster till ”nöjesfältet” flyttas till nöjesområdet. 

 
Eftersom flera av ledamöterna vill diskutera Folkparkens framtid i sina respektive 
partigrupper så skjuts diskussionen fram till nästa möte. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 Diarienummer 
     
 
§ 142 
 
Städning efter Cruisingen i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Utskottet ska få en rapport om hur mycket städning som behövts i år i jämförelse med 

andra år. 
 
 
Sammanfattning 
 
Lördagen den 16 juni 2012 är det Cruising i Ljusdal och det är arrangörsklubben Ljusdal 
Road Runners som är ansvariga för att städning sker efter kvällen.  
 
Detta sköttes inte så bra förra året och gata/park-enheten fick städa en del i efterhand. 
Gatuchef Emma Nordebo Snygg informerar om att det även efter vanliga helger förekommer 
att enheten får städa i centrum. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 143 
 
Information om rasering av gatubelysning med anledning av 
gatubelysningspolicyn 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Samhällsutvecklingsutskottet ska vid nästa sammanträde få en uppdatering av läget 

gällande rasering av gatubelysning. 
 
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med gatubelysningspolicyn kommer en del nedmontering av gatubelysning att ske 
på statliga vägar 
 
Rasering av gatubelysning har redan skett i Nybo och Skästra där anläggningarna varit släckta 
sedan länge och kommer att ske på ytterligare ställen i kommunen. Brev med erbjudande till 
de boende om att ta över anläggningarna har skickats till belysningsanläggningarna i: 
Lillhaga, Los 
Milberget, Los 
Karlsfors, Los 
Hälsinge-Nybo 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0344/11 
 
§ 144 
 
Framtiden för Kolsvedjastugan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Fritidschefen får i uppdrag att undersöka om företagaren är intresserad av att arrendera 

Kolsvedjastugan. 
 
2. Om företagaren är intresserad av ett arrendeavtal kostar samhällsutvecklings-

förvaltningen på åtgärder på grunden/stolpar för att säkra stugan. Annars får stugan stå 
som den är tills vidare. 

 
3. Frågan om försäljning av Kolsvedjastugan tas upp vid nästa möte med samhällsutveck-

lingsutskottet.  
 
 

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 
gapskjul. 
 
Fritidschef Pär Ferm informerade på samhällsutvecklingsutskottet om att han tagit fram 
kostnadsförslag när det gäller vägen, men efter det blivit 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. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 15 maj 2012, § 119 att ge fritidschefen i uppdrag 
att ta fram ett förslag om försäljning alternativt arrende. 
 
Företagaren har tagit fram en handlingsplan för Kolsvedjastugan och skulle helst vilja få 
tillträde snarast. 
 
Om kommunstyrelsen fattar beslut om att stugan ska säljas måste den läggas ut hos en 
mäklare så en försäljning kommer inte att kunna ske så snabbt. En möjlighet vore att erbjuda 
företagaren möjligheten att arrendera stugan tills en eventuell försäljning kan komma till 
stånd. 
 
 
 
 
Forts s 26



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0344/11 
 
§ 144 forts 
 
Framtiden för Kolsvedjastugan 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 4 juni 2012 
Handlingsplan gällande Kolsvedjastugan 31 maj 2012 
Brev med intresseanmälan angående Kolsvedja stugan 17 april 2011 
Kalkyl för Kolsvedjavägen 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 april 2012, § 92 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 
   KS 0222/12 
 
§ 145 
 
Ansökan från Los Idrottsförening om kommunalt stöd till renovering av 
samlingslokalen Nickelvallen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
1. 58 902 kronor anvisas från överskottet på Investeringsbidraget till samlingslokaler och  

resterande summa 126 748 kronor anslås till projektet.  
 

2. Pengar tas från kommunstyrelsen konto till förfogande (126 748 kronor). 
 
3. Nickelvallen i Los ska ingå i familjen för godkända samlingslokaler. 
 
4. Ärendet ska vara slutfört 31 december 2012. 
 
 
Sammanfattning 
  
Los idrottsförening ansöker om kommunalt stöd till att renovera samlingslokalen vid 
Nickelvallens idrottsplats.  
 
Idag finns ingen samlingslokal i Los som tillhör familjen godkända samlingslokaler, vilka 
erhåller driftbidrag samt har möjlighet att ansöka om investeringsbidrag för renoveringar. 
Tidigare ingick Folkets Hus i den familjen men sedan den angreps av mögelsvamp för några 
år sedan så har det inte funnits någon godkänd samlingslokal i Los. Los Kyrka och 
gymnastiksalen på skolan är de enda två lokaler som finns tillgängliga för arrangemang med 
mer än 50 personer. Ingen av dessa lokaler är anpassade för musikaftnar, dans eller annan 
kulturell verksamhet. Ljusdals kommun har idag 24 godkända samlingslokaler geografiskt 
spridda i kommunen.  
 
Los IF ansöker därför om kommunalt stöd för att renovera serveringslokalen på Nickelvallen 
och bygga till en scen så att musiker och instrument ska kunna få plats. Med hjälp av 
byggnadsteknisk expertis har man upprättat en kalkyl som slutar på 180 000 kronor. 
Dessutom anhåller man om att kommunstyrelsen svarar för de bygglovskostnader som 
tillkommer. Enligt uppgift från byggenheten skulle de uppgå till 5 650 kronor. 
 
I budgeten hos fritidsenheten finns det 2012 ett överskott till investeringar av samlingslokaler 
på 58 902 kronor. Färre ansökningar har inkommit, vilket är orsaken till överskottet. Dessa 
pengar och om kommunstyrelsen anvisar resterande 126 748 kronor skulle innebära att 
Losbygden skulle få tillbaka en fungerande samlingslokal. 
 
Forts s 28 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 

 Diarienummer 
   KS 0222/12 
 
§ 145 forts 
 
Ansökan från Los Idrottsförening om kommunalt stöd till renovering av 
samlingslokalen Nickelvallen 
 
 
Om kommunstyrelsen ställer sig positiv bör man samtidigt besluta om att denna lokal ingår i 
familjen för godkända samlingslokaler som kan söka kommunalt driftbidrag och 
investeringsbidrag.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 16 maj 2012 
Ansökan från Los Idrottsförening 2 maj 2012 
    
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

29 

 Diarienummer 
     
 
§ 146 
 
Information om Ljusdals Ridklubb 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning 
 
Fritidschefen informerar om att han fått ytterligare skrivelser från Ridklubben där de uttrycker 
sin oro över elkostnader och hyror. Klubben anser att kommunen har begått misstag vid 
installationen av värmepumpen och begär att även ridhallen kopplas på pumpen.  
 
Fritidschefen informerar om att ytterligare investeringar i Ridanläggningen inte är aktuellt just 
nu och att Ridklubben fått en sänkt elkostnad på cirka 100 000 kronor tack vare värme-
pumpen, dessutom har de fått höjt driftsbidrag med 55 000 kronor.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 Diarienummer 
   KS 0254/12 
 
§ 147 
 
Svar på remiss avseende översyn av affärs- och samverkansmodell i 
geodatasamverkan 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
1.  Remissen med innehållande svar godkänns. 

 
 

Sammanfattning 
 
Lantmäteriet, Geodatasekretariatet, har skickat en remiss om affärs- och samverkansmodell i 
Geodatasamverkan. Ljusdals kommun är med som en part i samverkan sedan januari 2012, 
vilket innebär att kommunen mot en avgift får tillgång till en mängd kartmaterial från flera 
myndigheter med geografisk information, bland andra Lantmäteriet. 
 
Geodatasamverkan har i syfte att skapa en infrastruktur för utbyte av geografiska data i 
Sverige. 
 
Remissvaren utgör underlag till förslag för beslut vid partssammanträde i oktober 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Remissen översyn av affärs- och samverkansmodell 
Bilagor samverkan- och affärsmodell 2012 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 148 
 
Olycksrisk vid Hennans kraftverk 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 

 
Sammanfattning  
 
Vid intaget från Hennansjön till Hennans kraftverk som ligger intill campingen i Hennan 
finns risk för att olyckor inträffar då stängslen som finns är otillräckliga. 
 
Detta är en fråga för Myndighetsnämnden så Björn Mårtensson (S) och förvaltningschef Stig 
Olson kommer be dem att ta upp ärendet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-06-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

32 

 Diarienummer 
     
 
§ 149 
 
Frågor från föregående möte 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid det senaste mötet med samhällsutvecklingsutskottet ställdes följande frågor och de hann 
inte besvaras: 
 
1. Vad gör kommunen för att förhindra att asfalten rivs bort från Svartsjövägen? 
 
2. Hur fungerar det när timmerhus plockas ner för att byggas upp någon annanstans, behövs 

rivningslov? 
 
3. Hur ser kostnadskalkylen för IP ut? 
 
 
Förvaltningschefen och fritidschefen besvarar frågorna: 
 
1. Kommunalråden från Ljusdal och Hudiksvall har fört diskussioner med Trafikverket och 

även skogsbolagen har tagit ställning emot en bortrivning av asfalt. 
 
2. När timmerhus plockas ner för att byggas upp någon annanstans behövs inte rivningslov 

om husen ligger utanför detaljplanerat område. 
 

3. Kalkylen för Östernäs: 
 

Ny belysning 1 000 000  
Ny matarledning/el 500 000 
Ny resultattavla 60 000 
Renovering av ismaskiner 1 300 000 
Allmän uppfräschning 300 000 
Oförutsett 300 000 
Totalt: 3 460 000 
  
 

Beslutsexpedierat 
Akt 
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