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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 150 
 
Budgetförslag september SUF 2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till budget för 2013 och ELP (ekonomisk långsiktsplan) för 2014-2015 presenteras för 
utskottet. Budgetförslaget kommer upp för beslut i september 2012. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

5 

 Diarienummer 
   KS 0022/12 
 
§ 151 
 
Delårsbokslut SUF 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Delårsbokslutet per juni 2012 godkänns. 
 
2. Helårsprognosen för 2012 godkänns. 
 
3. Måluppföljning per juni 2012 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fick i uppdrag att utifrån helårsprognosen per april se över 
möjliga besparingar för att täcka in det centralt ofördelade sparkrav på 2 miljoner för 2012 
som finns för kommunstyrelsens verksamheter samt kostnaderna för stormen Dagmar.  
 
Efter genomgång med samtliga enheter beslutades om nödvändiga åtgärder för att 
samhällsutvecklingsförvaltningen tillsammans med kommunledningskontoret ska hålla sin 
budgetram. Utifrån detta så visar helårsprognosen för samhällsutvecklingsförvaltningen per 
juni ett positivt resultat. 
 
Delårsbokslut: 
Delårsbokslutet visar på ett överskott på 6 770 000 kronor.  De största avvikelserna finns på 
enheterna Fysisk och teknisk planering, Fastighet, Gator och vägar samt den Skogliga 
verksamheten. 
 
Fysisk och teknisk planering (planering och bygglov) har under första halvåret haft en vakant 
tjänst som nu är tillsatt från och med slutet av juni. Utöver det har bygglovsintäkterna varit 
högre på grund av fler ansökningar. 
 
Fastighetsenheten har haft lägre driftkostnader främst avseende el och fjärrvärme på grund av 
lägre förbrukning samt ett lägre elpris. Hyresintäkterna har varit högre på grund av 
nytillkomna objekt. Där kan bland annat nämnas Utvecklingscentrum på Slottegymnasiet 
samt Stenegård. När det gäller underhållskostnader så kommer den största delen på sommaren 
och hösten vilket också bidrar till att enheten nu redovisar ett överskott. 
 
För gatuenheten kommer största delen av kostnaderna för barmarksunderhåll på sensommaren 
och hösten vilket gör att de nu redovisar ett överskott. 
 
 
 
Forts s 6



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

6 

 Diarienummer 
   KS 0022/12 
 
§ 151 forts 
 
Delårsbokslut SUF 2012 
 
Kommunens skogliga verksamhet redovisar för närvarande ett större överskott än beräknat, 
främst beroende på högre intäkter. 
 
Helårsprognos: 
Samhällsutvecklingsförvaltningens prognos för helåret 2012 visar på ett överskott på 
1 200 000 kronor efter vidtagna åtgärder. 
 
Till största delen består överskottet av senareläggning av vissa aktiviteter samt allmän 
återhållsamhet. 
 
De verksamheter som trots detta beräknas att redovisa ett underskott vid årets slut är 
Bostadsanpassning samt Skoglig verksamhet. För bostadsanpassningar befaras några större 
ärenden bli dyra och för den skogliga verksamheten beräknas nettointäkten bli lägre än vad 
som budgeterats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 14 augusti 2012 
Delårsbokslut per 30 juni 2012 
Helårsprognos per 30 juni 2012 
Måluppföljning per 30 juni 2012  
 
 
Beslutsexpedierat 
Ekonomienheten 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0275/12 
 
§ 152 
 
Samrådsförslag gällande ändring av detaljplan för Stenhamre 13:3 
"Parkering på före detta Statoil-tomten" i Ljusdal  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Detaljplanen för Stenhamre 13:3 ”Parkering på före detta Statoiltomten” sänds ut för 

samråd.  
 
 

Sammanfattning  
 
Fastigheten är i dagsläget planlagd som område för bensinstation och därmed samhörigt 
bilserviceändamål. Statoils tidigare verksamhet på platsen har avvecklats och marken har 
efterbehandlats. Kommunen har förvärvat fastigheten och marken har därefter provisoriskt 
använts som parkeringsyta av bland annat besökare och personal inom Förvaltningshuset. 
Planen syftar till att pröva parkering som en permanent användning av marken. Byggrätten för 
bensinstation och bilserviceändamål tas då bort.  
 
Fastigheten är belägen väster om Signeulparken och söder om Rio-biografen och 
Förvaltningshuset i Ljusdal. 
 
Planen handläggs förslagsvis med enkelt planförfarande och övergår vid eventuella 
motstridigheter till normalt förfarande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 augusti 2012 
Samrådshandlingar 7 augusti 2012 
 
Yrkanden 
 
Christer Sjöström (M), Kenneth Forssell (V): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Stefan Norberg 
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0232/12 
 
§ 153 
 
Ansökan om att få köpa mark som ingår i fastighetsbetckning Grönås 
3:32 i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan om att få köpa hela eller delar av fastigheten Grönås 3:32 avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ägarna till fastigheten Grönås 3:29 önskar förvärva i första hand hela eller i andra 
hand delar av fastigheten Grönås 3:32. 
 
Som skäl för önskan anges att de vill ha rätt till tillfartsvägen som ligger på Grönås 3:32. 
De vill också skydda sin stuga mot ytterligare exploatering och skydda området mot ned-
skräpning. Vidare har de också intresse av att förvärva mark för att få jakträtt. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sin skrivelse att tillfartsvägen är säkrad genom 
servitut. 
 
Området utgör ett värdefullt rekreationsområde med badmöjligheter och bör som sådant 
kvarstå i kommunens ägo. Om det förekommer allvarlig nedskräpning i området får det 
åtgärdas av kommunen.     
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 augusti 2012 
Ansökan om att få köpa hela eller delar av fastigheten Grönås 3:32, 22 april 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0381/10 
 
§ 154 
 
Beslut från länsstyrelsen om tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation 
för vindkraft i Tandsjö - för kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen har lämnat beslut i ärendet ”tillstånd till vindkraftpark i Tandsjö”, vilket 
Ljusdals kommun tidigare tillstyrkt. Beslutet lyder: 
 
”Miljöprövningsdelegationen lämnar WPD Onshore Tandsjö AB (bolaget), 556743-2777 
tillstånd enligt miljöbalken till att inom ovan nämnda fastighet uppföra och driva en 
gruppstation med högst 12 vindkraftverk med tillhörande fundament, tillfartsvägar, 
transformatorstationer och ledningar. Vindkraftverkens totalhöjd får inte överstiga 180 meter. 
 
Tillståndet gäller 35 år från det att tillståndet vunnit laga kraft. 
 
Miljöprövningsdelegationen avslår sökandens yrkande om att tillståndet får tas i anspråk även 
om beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
Miljöprövningsdelegationen finner att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) i ärendet 
uppfyller de krav som ställs i 6 kapitalet miljöbalken (MB). 
 
Med stöd av 22 kap 27 § MB skjuter miljöprövningsdelegationen under en prövotid upp 
frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla hinderbelysning. 
 
Bolaget ska under prövotiden: 
 
1. Utreda behovet av (miljönyttan i form av minskad störning) samt tekniska och 

ekonomiska förutsättningar för att förse vindkraftverken med ett system som innebär att 
hindermarkeringarna endast tänds när flygtrafik närmar sig vindkraftparken. 

 
Utredningen med förslag till slutliga villkor ska lämnas till miljöprövningsdelegationen 
senast 18 månader efter att första vindkraftverket tagits i drift. En redovisning för hur 
bolaget planerar att lägga upp arbetet med utredningen, inklusive en tidplan, ska lämnas 
in till tillsynsmyndigheten tillsammans med den del av kontrollprogrammet som avser 
anläggning ), senast sex veckor innan anläggningsarbetet påbörjas. 
 

Forts s10
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 Diarienummer 
   KS 0381/10 
 
§ 154 forts 
 
Beslut från länsstyrelsen om tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation 
för vindkraft i Tandsjö - för kännedom 
 
 
Till dess miljöprövningsdelegationen beslutat annat ska följande provisoriska föreskrifter 
gälla: 
 
2.  Hinderbelysningen ska så långt som möjligt utformas så att olägenheter för närboende 

kan undvikas. 
 
För tillståndet gäller också ett antal slutliga villkor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut från länsstyrelsen 30 maj 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0124/12 
 
§ 155 
 
Information om bidrag för verksamhetsåret 2012 till hembygdsföreningar 
i Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Musik- och kulturchef Lasse Norin informerar om fördelningen av bidrag till 
hembygdsföreningarna under 2012, se nedan. 
 
 
FÖRDELNING AV BIDRAG TILL HEMBYGDSFÖRENINGARNA 2012 
         
Hembygdsförening Fasta % 2/3 bidrag Aktiviteter % 1/3 bidrag Summa 
    kostn.           bidrag 2012 
Ljusdals hemb.för   196 254 21,2 33 396 12 14,2 11 429 44 824 
Järvsö hemb.för   294 095 31,7 50 045 33 39,3 31 429 81 474 
Färila hemb.för   142 172 15,3 24 193 10 11,9 9 524 33 717 
Los hemb.för   214 647 23,1 36 526 5 6,0 4 762 41 288 
Ramsjö hemb.för   31 062 3,3 5 286 5 6,0 4 762 10 048 
Fågelsjö hemb.för   50 274 5,4 8 555 19 22,6 18 095 26 650 
                  
SUMMA   928 504 100 158 000 84 100 80 000 238 000 
         

 
Beslutsunderlag 
 
Fördelningen av bidrag till hembygdsföreningarna 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0296/12 
 
§ 156 
 
Ansökan från Ljusdals Riksteaterförening om verksamhetsbidrag för år 
2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan från Ljusdals Riksteaterförening om en permanent utökning av årligt 

verksamhetsbidrag till 160 000 kronor per år från och med budgetåret 2013 (tidigare nivå: 
125 000 kr/år) bifalls.  
 

2. Budgetberedningen tillför medel för en utökning av rambudget för Musik & 
Kulturenheten med 35 000 kr årligen från och med budgetåret 2013 (motsvarande 
ökningen i årligt verksamhetsbidrag till Ljusdals Riksteaterförening). 
 
 

Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2012, § 71 att bevilja Ljusdals Riksteaterförening en 
utökning av verksamhetsbidraget för 2012 med 35 000 kronor (från 125 000 kronor till  
160 000 kronor), vilket då belastade kommunstyrelsens konto till förfogande. Föreningen 
ansöker nu om att få behålla denna bidragsnivå på årlig basis från och med budgetåret 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 21 juni 2012 
Ansökan från Ljusdals Riksteaterförening om verksamhetsbidrag för år 2013 och framåt 
Resultat- och Balansrapport och verksamhetsberättelse för år 2011 
 
Yrkanden 
 
Kenneth Forssell (V): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0412/11 
 
§ 157 
 
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbättra 
befolkningens hälsa i Gävleborg 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun ställer sig bakom de gemensamma utgångspunkterna för arbetet med 

att förbättra befolkningens hälsa i Gävleborgs län. 
 
 
Sammanfattning 
 
I det regionala utvecklingsprogrammet, RUP, för 2009-2013 som antogs av fullmäktige i 
Region Gävleborg under våren 2009 ingår att ta fram en strategi för ett förstärkt 
folkhälsoarbete i länet. Bakgrunden till ett sådant behov är att folkhälsan har ett starkt 
samband med både ekonomisk och social hållbarhet och präglar en del av det goda livet i 
Gävleborg. 
 
Mot denna bakgrund har en arbetsgrupp under ledning av en politisk styrgrupp tagit fram 
skrivelsen; Folkhälsa Gävleborg, vilken har behandlats i Regionfullmäktige. 
 
Regionfullmäktige beslutade den 27 april 2012 att anta de gemensamma utgångspunkterna för 
Folkhälsa Gävleborg.  
 
Medlemmarna rekommenderas att ställa sig bakom beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Missiv; Gemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbättra befolkningens hälsa i 
Gävleborgs län  
Folkhälsa i Gävleborg – gemensamma utgångspunkter 
 
Yrkanden 
 
Kenneth Forssell (V): bifall till de gemensamma utgångspunkterna för Folkhälsa Gävleborg. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 158 
 
Information om processutbildning för sektorsövergripande barn- och 
ungdomspolitik 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsosamordnare Cecilia Tegelberg och samhällsutvecklingsutskottets ordförande 
informerar om att de varit på en träff i Bollnäs gällande processutbildning i sektors-
övergripande barn- och ungdomspolitik. 
 
Från Ljusdals kommun deltog ungdomsstrateg Esbjörn Johansson, Cecilia Tegelberg, Jonny 
Mill samt ordförandena i utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. I processgruppen ingår 
även kommunchef Nicklas Bremefors och Stig Olsson. 
 
En inventering ska göras av alla insatser som görs i kommunen när det gäller ungdomar. 
Dessa ska dokumenteras på särskild blankett och samlas ihop. Processgruppen ska sedan gå 
igenom insatserna. Insatserna ska kopplas samman med Lupp:en (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) som görs i årskurs 8 samt i årskurs 2 i gymnasiet. 
 
Förfrågan om Ljusdals kommun vill delta i en ny Lupp 2013 kommer att komma i slutet av 
augusti. Den skulle kräva en insats på cirka 35 000 kronor samt en del av en tjänst. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0318/12 
 
§ 159 
 
Vägentreprenad Gamla stan - antagande av anbud 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Anbud nr 1, enligt öppningsprotokoll daterat den 14 augusti 2012, antas. 

 
2. Igångsättning av projektet godkänns. 

 
 
Sammanfattning 
 
I Gamla stan ska vägentreprenad ske som innebär renovering av gator, byte av kantsten och 
renovering av gator med mera. 
 
Enligt delegationsordningen antagen den 5 april 2012, § 138, har samhällsutvecklingsutskottet 
delegation på att anta anbud inom befintlig budget över 1 000 000 kronor (F10). Anbuden 
som inkommit på objektet Gamla stan i Ljusdal överstiger 1 000 000 kronor, men ryms inom 
budget för asfaltplan 2012 - 2013. Anbudssumman är 1 959 254 kronor för lägsta anbudet. 
 
Samhällsutvecklingsutskottets ordförande har bjudits in till anbudsöppningen. Lägsta pris har 
styrt förslaget till antagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 juni 2012 
Protokoll anbudsöppning 14 augusti 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Emma Nordebo Snygg 
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0319/12 
 
§ 160 
 
Förslag till lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på 
Kyrksjönäsvägen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets beslut 
 
Lokal trafikföreskrift om 40 km/h som högsta tillåtna hastighet på Kyrksjönäsvägen 
godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kyrksjönäsvägen har under 2011/2012 genomgått en upprustning vad gäller vägstandarden. 
Samtidigt har det byggts en refug, ett övergångsställe för trafikanter som ska passera 
Kyrksjönäsvägen från GC-vägen (Hälsans Stig) till Älvvallen. Övergångsstället ska 
sedermera kompletteras med ljussignaler för att göra överfarten trafiksäker. En ny tillfartsväg 
till Älvvallen har tagits i bruk och därmed har den tidigare infarten stängts för trafik. 
 
På Kyrksjönäsvägen mellan en punkt 100 meter öster om Älvvallen och en punkt 225 meter 
väster om Älvvallen får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. 
 
En sänkning av hastigheten från idag 70 km/h till 40 km/h vid övergångsstället är en 
självförklarande åtgärd för att säkerställa trafiksäkerheten. Hastigheten 70 km/h på övrig 
vägsträcka kommer senare att regleras till 60 km/h. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 juli 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
     
 
§ 161 
 
Information om antagna anbud som tilldelats på ordförandens 
delegation; Beläggningsgrupp i Järvsö och Ringvägen i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottets ordförande har under sommaren på delegation beslutat om att 
anta anbud gällande beläggningsarbeten i Järvsö och på Ringvägen i Ljusdal. Anledningen 
var att förvaltningen ville komma igång med arbetet och slippa invänta nästa utskottssamman-
träde. När det gäller asfaltering finns ramavtal, men eftersom det gäller ganska omfattande 
arbeten valde man att lägga ut dem på anbud. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0071/11 
 
§ 162 
 
Information om raserade belysningsanläggningar 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Gatuchef Emma Nordebo Snygg informerar om belysningsanläggningar som raserats i 
enlighet med gatubelysningspolicyn. 
 
Brev har skickats inför rasering till boende längs följande belysningsanläggningar. Rasering 
har genomförts före juli 2012: 
 
Lillhaga i Los 
Milberget i Los 
Karlsfors i Los 
Hälsinge-Nybo 
 
Nybo (har varit släckt sedan länge) 
Skästra (har varit släckt sedan länge) 
 
Brev har skickats (i juli 2012) om rasering till boende längs följande belysningsanläggningar: 
 
Hedsta, Tallåsen 
Nordsjö, Järvsö 
Nylandet, Mellansjö 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
     
 
§ 163 
 
Information om kostnader för städning efter Cruisingen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Gatuchef Emma Nordebo Snygg informerar om att måndagen efter att Cruisingen 
genomfördes i Ljusdal städade 4 personer gatorna i 3 timmar. Normala måndagar läggs 
ungefär halva tiden på städning. En Broddway (sopmaskin) var ute i två timmar. Broddway-
maskinen kan också komma till användning på ”vanliga” måndagar. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
   KS 0317/12 
 
§ 164 
 
Begäran om att kommunen ska köpa fastigheten Gruvbyn 7:8, 
Brattberga i Los 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Fastigheten Gruvbyn 7:8 är i mycket dåligt skick och utgör en säkerhetsrisk för barn och 
andra som beträder den. Enligt konkursförvaltaren är fastigheten abandonerad, det vill säga 
övergiven, vilket man kan säga är ett sätt att komma ifrån ansvar. På grund av detta finns 
ingen egentlig ägare till vilken kommunen kan rikta ett föreläggande om att vårda fastigheten.  
 
För att få rådighet över fastigheten och undanröja säkerhetsrisker kan kommunen som ägare 
själv åtgärda det som är akut samt besluta om eventuell framtida rivning. 
 
Kommunen har köpt fastigheten för 1 krona. Fönster och liknande är nu igenspikade så att 
inga olyckor ska kunna ske. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets ordförandes skrivelse 4 juli 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
   KS 0338/12 
 
§ 165 
 
Information om inställd konsert med Status Quo i Ljusdals Folkpark 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Under sommaren ställde Status Quo in sin konsert i Ljusdals Folkpark då de hävdade att 
krokarna i taket inte skulle hålla för den tunga utrustningen som skulle hängas i dem. Ett 
besiktningsprotokoll krävdes och något sådant fanns inte förhanden. Fastighetsenheten 
lyckades att få tag i en besiktningsman som hade kunnat besiktiga scenen före konserten, men 
arrangören valde trots detta att ställa in.  
 
Kommunen hade skrivit avtal med CaVa Produktion AB och av tillägg till avtalet framgår att 
anläggningen hyrts ut i befintligt skick. Efteråt har man låtit besiktiga anläggningen och det 
visade sig att den klarar alla krav.  
 
Ett antal kravbrev från privatpersoner har kommit till kommunen med krav på att vi ska betala 
hotellvistelser och resor. Dessa har bestridits då kommunen inte haft något avtal med dessa 
personer. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 
     
 
§ 166 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Återrapportering från kommunchefen gällande uppdrag om skrivelse från 

Hälsingekommunerna till Trafikverket.  KS 0530/44 
 
2. Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen till Fortum Distribution AB angående ny 

kraftledning mellan Bollnäs och Ljusdal. KS 0066/12 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0344/11 
 
§ 167 
 
Information om Kolsvedjastugan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Arrendatorn får önskade pengar för att renovera toalettstol (ca 4 500 kronor), farstukvist 

och handikappramp (cirka 7 000 kronor) samt 10 gruslass med slitlager. 
 
2. Förhandling om arrendesumma ska ske med arrendatorn.  
 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsenheten fick den 12 juni 2012, § 144, i uppdrag att undersöka om aktuell företagare, 
Kläppaåsen AB,  är intresserad av att arrendera Kolsvedjastugan. Intresse fanns och därför har 
nu åtgärder på grunden/stolpar genomförts för att säkra stugan. Arrendeavtal som förlängs 
med 3 månader i taget är tecknat.  
 
I en skrivelse till kommunen skriver arrendatorn, Kläppaåsen AB, att de gärna vill åtgärda 
vägen upp till stugan. Kontakt har tagits med Roadrunners som i sin tur har kontaktat 
hästägare som brukar vägen flitigt. Samtliga är villiga att satsa pengar i vägen och 
förhoppningen är att även kommunen ska bidra. Önskan är att kommunen bidrar med cirka 10 
gruslass med slitlager. 
 
Vid själva stugan behöver förstukvisten och handikapprampen åtgärdas och inne i stugan går 
inte toaletten att använda på grund av att den inte går att få fast i väggen. Arrendatorn önskar 
få pengar för att åtgärda detta; cirka 7 000 kronor för farstukvist och handikappramp och cirka 
4 500 kronor för toaletten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Kläppaåsen AB, 20 augusti 2012 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2012, § 144 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kläppaåsen AB 
Fritidsenheten 
Akt 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 168 
 
Folkparkens framtid 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på vad det skulle kosta 

att driva Folkparken nästa sommar på samma sätt som den drivits i år. 
 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att med hjälp av Närljus titta på vilka 

bidrag det finns att få för upprustning och liknande. 
 
 
Sammanfattning 
 
Mycket har hänt i parken under sommaren. Renoveringen av den yttre miljön när det gäller 
”minigolfsidan” är i stort sett klar; lekplatsen är klar, nya träd har planterats, tak har 
renoverats med mera. 
 
Nästa sommar kommer ytterligare två gångar att stensättas och man kommer börja jobba mer 
med den sidan som scenen finns på.  
 
Under sommaren har det varit mycket folk i parken. Curt-Olov Wennberg har funnits på plats 
hela sommaren, något han gjort i stort sett gratis. 
 
Frågan är dock fortfarande vad vi ska göra med parken och inför nästa sommar kan vi inte 
räkna med att Curt-Olov kommer att finnas till hands. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt  
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