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 Diarienummer 
     
 
§ 206 
 
Information om sandhämtningskväll 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Gatuchefen Emma Nordebo Snygg informerar om att gata/parkenheten planerar att anordna 
en sandhämtningskväll där man samtidigt planerar att informera lite om verksamheten. Det 
handlar om att erbjuda allmänheten att hämta sand i hink till sina gårdsplaner etcetera. 
 
Gatuchefen undrar om någon av politikerna vill vara med under kvällen och får positiv 
respons på sin förfrågan. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0021/12 
 
§ 207 
 
Uppföljning oktober SUF 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utfallet för samhällsutvecklingsförvaltningen per oktober visar på ett samlat överskott på 
9 982 tkr. 
 
Fysisk och teknisk planering har till och med slutet av juni haft en vakant tjänst som nu är 
tillsatt. Detta tillsammans med deltidstjänstledigheter ger överskott på lönekostnaderna.  
Intäkterna för bygglov har under perioden varit högre än beräknat. 
 
Fastighetsenheten har haft lägre driftskostnader för främst el och uppvärmning. Till största 
delen beror det på lägre elpriser samt att vintern varit relativt varm. Hyresintäkterna har varit 
högre på grund av uthyrda lokaler på Slottegymnasiet som tidigare beräknades bli vakanta 
samt att Stenegård tillkommit som hyresobjekt. Tjänsten som fastighetschef är vakant sedan 
april, vilket ger ett överskott på lönekostnaderna. 
 
Gatuavdelningen redovisar ett överskott till största delen beroende på lägre kostnader för 
vinterväghållningen samt deltidsföräldraledighet.  
 
Musik- och kulturenheten redovisar ett överskott för lokalkostnader samt även för vissa 
musik- och kulturverksamheter på grund av att vissa aktiviteter skjutits fram eller tagits bort 
på grund av utfärdat besparingsdirektiv under året. 
 
För den skogliga verksamheten har nettointäkten hittills varit högre än beräknat trots vad som 
tidigare befarades med anledning av stormen Dagmar. 
      
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: 
 
• Skoglig verksamhet: Högre nettointäkter: +1 618 tkr 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens skrivelse 2 november 2012 
Uppföljning 2012 per oktober, 2 november 2012 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0638/11 
 
§ 208 
 
Information om politisk hearing i Bollnäs gällande Livskraft - regional 
kulturplan för Gävleborgs län 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet utsåg den 18 september 2012, § 186 Musik- och Kulturchef 
Lasse Norin och oppositionsrådet Lars Molin (M) till representanter vid en politisk hearing i 
Bollnäs gällande Livskraft – regional kulturplan för Gävleborgs län. 
 
Kulturplanen har tidigare varit ute på remiss och Ljusdals kommun har varit ganska kritiska 
mot planen. Nu handlar det om en andra remissrunda och Lasse Norin informerar om att man 
vidhöll sin kritik vid hearingen. 
 
Lasse Norin informerar också om att man från regionens har erbjudit Ljusdals kommun 
pengar för att genomföra en förstudie om huruvida det är möjligt att lyfta upp Per Jonsson 
Dance Center till en regional nivå och därmed göra det till en regional attraktion. 
 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0405/12 
 
§ 209 
 
Fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar avseende hösten 
2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Fördelningen av verksamhetsbidrag till kulturföreningar avseende hösten 2012, enligt 

upprättad fördelningslista, godkänns. 
 

2. Budgeterade medel för ändamålet finns inom budgetramarna för Musik & Kulturenheten. 
 
 

Sammanfattning 
 
Kulturföreningar med säte i Ljusdals kommun har möjlighet att ansöka om verksamhetsbidrag 
två gånger per år (15 mars samt 15 september). En garanti om 1 000 kronor per år i bidrag 
finns för respektive förening och eventuella ytterligare bidrag fördelas utifrån föreningarnas 
redovisade verksamhetskostnader för aktuell period, samt inom ramen för de budgeterade 
medel som finns för ändamålet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 19 oktober 2012 
Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar avseende hösten 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0620/11 
 
§ 210 
 
Ansökan från Ramsjö Hembygdsförening om att få nyttja redan beviljade 
bidragsmedel till andra renoveringsprojekt 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ramsjö Hembygdsförenings anhållan om att få nyttja redan tidigare beslutade 

bidragsmedel om 70 000 kronor till andra renoveringsobjekt vid Hembygdsgården, i 
enlighet med specifikation i ansökan, beviljas. 

 
2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande. 

 
 

Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beviljade den 1 mars 2012, § 91 anslag om 70 000 kronor till takläggning 
av huvudbyggnaden Nagg-Jonsgården vid Hembygdsgården i Ramsjö. Under tiden mellan 
kommunstyrelsebeslutet och objektets genomförande har Länsmuseets projekt om 
bevarandeinsatser på hembygdsgårdar i Gävleborgs län kunnat finansiera denna takläggning, 
som nu inom kort är färdigställd.  
 
Hembygdsföreningen anhåller nu om att få nyttja de redan beviljade kommunala medlen till 
takläggning av övriga sidobyggnader vid hembygdsgården samt kompletterande el-arbeten på 
övre plan i Nagg-Jonsgården, där föreningens hembygdsmuseum är inrymt. 
 
Beslutsexpedierat 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 oktober 2012 
Skrivelse från Ramsjö Hembygdsförening, 2 oktober 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2012, § 91 
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 211 
 
Antagande av anbud gällande park och väg på Östernäs 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Antagande av anbudet gällande parkområde och väg på Östernäs delegeras till 

samhällsutvecklingsutskottets ordförande. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 125 att investeringar i park och 
infrastruktur genomförs på Östernäs utifrån en dialogskiss. 
 
Upphandling av byggandet av parkområde och väg på Östernäs har gjorts och man har tagit 
hjälp av en konsult som utvärderar och begär in kompletterande information.  
 
Byggstarten var tänkt till den 1 december 2012, men den kommer att skjutas fram något. 
Färdigt beslutsunderlag beräknas finnas färdigt den 20 november 2012.  
 
Det är samhällsutvecklingsutskottet som har delegation på att anta anbudet, men nästa 
samhällsutvecklingsutskott äger rum den 11 december och det är lite för sent. 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): antagandet av anbudet delegeras till samhällsutvecklingsutskottets 
ordförande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons förslag och 
finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0464/12 
 
§ 212 
 
Nyttjanderättsavtal gällande parkeringsområde på fastigheten Kläppa 
27:1 i Ämbarbo 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Nyttjanderättsavtal gällande ett parkeringsområde på fastigheten Kläppa 27:1 i Ämbarbo 

godkänns.  
 
 
Sammanfattning 
 
I Ämbarbo finns ett markområde som under många år använts som bilparkering av bland 
annat Ljusdalshems hyresgäster och deras besökare. Marken är enligt detaljplanen parkmark. 
För att undvika en ändring av detaljplanen och en försäljning av markområdet skriver 
Ljusdals kommun och Ljusdalshem ett nyttjanderättsavtal på 5 år, med möjlighet till 
förlängning med 2 år i taget. 
 
Upplåtelsen sker för parkering och på det upplåtna området får inte bedrivas verksamhet som 
strider mot det angivna ändamålet. Området upplåts i det skick det befinns på tillträdesdagen 
den 6 november 2012. Det är nyttjanderättshavaren ansvar att under upplåtelsetiden hålla 
området i vårdat skick. Nyttjanderätten upplåts utan avgift. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 oktober 2012 
Nyttjanderättsavtal 24 oktober 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Ljusdalshem 
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0469/12 
 
§ 213 
 
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Resecentrum i 
Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Lokal trafikföreskrift om förbud mot stannande och parkering på Resecentrum godkänns.  

 
 

Sammanfattning 
 
Felparkerade fordon är dagligen ett stort problem för bussförarna på Resecentrum. Det är 
bilister som stannar och parkerar sina fordon där bussarna ska framföras. Man parkerar på fel 
sida av staketet för att hämta och lämna passagerare till tåg och bussar, många lämnar även 
sina bilar för att gå och handla på köpingen istället för att parkera på anvisade och mer 
lämpliga platser. Situationen har nu blivit en arbetsmiljöfråga och ärendet ligger hos 
Arbetsmiljöverket för vidare handläggning. 
 
Något måste göras innan situationen blir ohållbar för bussförarna. Skyltningen på 
Resecentrum kan idag av många upplevas som otydlig och svårbegriplig, därför finns det 
anledning att ersätta de idag gällande vägmärkena med nya skyltar och göra de förståeliga för 
allmänheten. 
 
Med ett Områdesmärke, en zontavla plus någon tilläggstavla ges möjlighet för parkerings-
vakten och även polisen att övervaka så att parkering sker på ett regelrätt sätt. 
Den möjligheten finns inte idag med nuvarande skyltning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 29 oktober 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0379/12 
 
§ 214 
 
Remiss från Region Gävleborg angående gemensam satsning på LUPP 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun antar erbjudandet från Region Gävleborg och deltar i LUPP 2013. 
 
2. En plan upprättas kring spridningen av LUPP-resultatet.  
 
3. Ungdomsstrateg Esbjörn Johansson och Folkhälsosamordnare Cecila Tegelberg ansvarar 

för att utse en grupp som ansvarar för upprättande av plan och spridningen av resultatet.  
 
4. En redovisning till samhällsutvecklingsutskottet och kommunstyrelsen ska ske två gånger 

om året om pågående insatser för att främja hälsan hos ungdomar.  
 
 
Sammanfattning  
 
År 2010 genomfördes LUPP, Ungdomsstyrelsens enkät för att få kunskap om unga, för första 
gången i Ljusdal och gemensamt av alla kommuner och landstinget i Gävleborg. Ambitionen 
var i enlighet med Regionalt Utvecklingsprogram i Gävleborg att följa upp resultaten tre år 
senare, år 2013. 
 
Förslagsvis utses en arbetsgrupp bestående av representanter från skolhälsovården, omsorgen, 
samhällsutvecklingsförvaltningen för att planera genomförandet och spridningen av resultatet. 
Detta för att få bättre användning av resultatet samt att fler får kännedom om ungdomars 
hälsa. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 26 oktober 2012 
 
1. Ljusdals Kommun antar erbjudandet från Region Gävleborg och deltar i LUPP 2013. 
2. En plan upprättas kring spridningen av LUPP-resultatet.  
3. Vem eller vilka som ansvarar för upprättande av plan och spridningen av resultatet.  
4. En redovisning till samhällsutvecklingsutskottet och kommunstyrelsen två gånger om 

året om pågående insatser för att främja hälsan hos ungdomar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 oktober 2012 
Genomförande av Lupp 2013 i Gävleborg, 10 oktober 2012 
 
Forts s 13
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 Diarienummer 
   KS 0379/12 
 
§ 214 forts 
 
Remiss från Region Gävleborg angående gemensam satsning på LUPP 
 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Esbjörn Johansson och Cecilia Tegelberg ansvara för att utse en grupp 
som ansvarar för upprättande av plan och spridningen av resultatet.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Björn Mårtenssons förslag och finner 
att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0447/12 
 
§ 215 
 
Begäran från Gävleborgs Ridsportförbund om bidrag till Jubileumsgala 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan från Gävleborgs Ridsportsförbund avslås. 

 
 

Sammanfattning 
 
Gävleborgs Ridsportsförbund ansöker om 10 000 kronor i bidrag för att genomföra en 
Jubileumsgala den 10 november på Läkerol Arena i Gävle. 
 
Enligt kommunens allmänna bestämmelser punkt C står det att ”Bidrag betalas endast till 
förening som bedriver verksamhet och vars medlemmar är folkbokförda inom kommunen. 
Undantag kan göras för enskild medlem utanför kommunen om det kan styrkas att 
vederbörande regelbundet deltar i den sökande föreningens verksamhet inom kommunen” 
 
För att undvika prejudikat bör ansökan avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 oktober 2012 
Ansökan från Gävleborgs Ridsportsförbund 12 oktober 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0404/12 
 
§ 216 
 
Skrivelse gällande hyresbidrag till idrottsföreningar för hyra av 
idrottshallar 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Avslå ansökan från Tallbacken om att ge föreningar hyresbidrag, så att de själva får välja 

var de vill hyra. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tallbacken har inkommit med en skrivelse angående kommunalt hyresbidrag till föreningar 
som hyr deras nybyggda gymnastikhall. De menar att nu när det finns ett privat alternativ så 
konkurrerar man på olika villkor eftersom kommunen subventionerar hyrorna i sina hallar till 
det kommunala föreningslivet. Fullmäktige fastställer årligen taxorna i våra kommunala 
idrottshallar. Tallbacken som friskola erhåller också kommunala medel för att driva sin 
verksamhet, men de fastställer själva sina taxor för uthyrning.  
 
Tallbacken menar också att deras lokal är bättre utrustad och påstår att det inte finns lediga 
tider i kommunens hallar. Huruvida de kommunala lokalerna är utrustade så är det sant att de 
inte är anpassade för föreningslivet utan endast för skolans verksamhet. När det gäller 
Gymnastikföreningen så har vi dock precis byggt om förrådet på Gärdeåsskolan och anpassat 
det efter deras önskemål. 
 
Påståendet att det inte finns några lediga tider i våra kommunala anläggningar är felaktigt. Det 
finns lediga tider i våra lokaler, men är man fast vid att endast acceptera tider vissa dagar och 
klockslag så kan det vara svårt att uppfylla allas önskemål. Kommunen har även här antagit 
riktlinjer för hur tider ska fördelas. 
 
Tallbacken föreslår att föreningar får ett direkt hyresbidrag och själva får välja var de vill 
hyra. En sådan modell skulle medföra att föreningslivet skulle kunna hyra in sig på 
anläggningar som inte finns i vår egen kommun, exempelvis fotbollshallen i Delsbo och 
konstgräsplanerna i Edsbyn, Bollnäs och Hudiksvall samt bandyhallen i Edsbyn och inte boka 
in sig i kommunens lokaler, Fler tider i våra egna lokaler skulle då bli lediga, men samtidigt 
skulle intäkterna minska och då kommer fritidsenheten på sikt inte kunna hyra de lokaler man 
gör idag av fastighetsenheten. Alternativet att inte subventionera våra egna lokaler för 
föreningar får en negativ konsekvens för hela föreningslivet. 
 
 
Forts s 16
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 Diarienummer 
   KS 0404/12 
 
§ 216 forts 
 
Skrivelse gällande hyresbidrag till idrottsföreningar för hyra av 
idrottshallar 
 
Lokalbidrag finns i vårt bidragssystem idag, men bidraget avser att stödja föreningar som hyr 
lokal som används för ungdomsverksamhet eller som klubblokal/kansli av extern förhyrare. 
Bidragsprocenten fastställs årligen och lämnas med max 10 000 kronor per förening och år. 
 
Lokalbidrag i andra kommuner är också uppbyggt enligt en liknande modell. Att subventio-
nera taxorna i kommunala lokaler till idrottsrörelsen är en praxis som tillämpas i alla 
kommuner över hela landet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 oktober 2012 
Skrivelse från Tallbacken 12 september 2012 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-11-06 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0468/12 
 
§ 217 
 
Anläggande av Näridrottsplats vid Centralskolan i Los år 2013 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. 520 000 kronor anslås till byggandet av en Näridrottsplats i Los 
 
2. Pengarna tas från kommunstyrelsens konto till förfogande eller från investeringsbudgeten 

2013 
 
3. Ärendet ska vara slutfört den 30 september 2013. 

 
 

Sammanfattning  
 
Fritidsenhetens ambition och målsättning är att det ska finnas minst en Näridrottsplats i varje 
kommundel. Idag har vi ”Kulananläggningar” i Färila, Ljusdal och Järvsö och samtliga har 
byggts med stöd från Idrottslyftet. Stödet kan sökas av lokala idrottsföreningar i samarbete 
med kommunen. Varje distriktidrottsförbund har varje år en summa pengar att fördela ut i 
distriktet.    
 
Fritidschefen har vid kontakt med Hälsinglands Idrottsförbund och Riksidrottsförbundet fått 
ett halvt löfte om att det finns möjlighet att även till detta projekt erhålla stöd på cirka 300 000 
kronor från Idrottslyftet. Det finns pengar kvar som inte har fördelats detta år.  
 
Fritidsenheten kommer därför att tillsammans med Los Idrottsförening lämna in en ansökan 
om bidrag för att bygga en Näridrottsplats vid Centralskolan i Los under 2013. 
Kostnaden för den sist byggda anläggningen i Järvsö 2012 slutade på 820 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 oktober 2012 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (SRD), Pia Hedblom (SRD), Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklings-
förvaltningens förslag 
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 Diarienummer 
     
 
§ 218 
 
Information om fritidsenhetens föreningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Fritidschef Pär Ferm informerar om att anledningen till att det finns en del pengar (267 000 
kronor) kvar på kontot för föreningsbidrag är dels att fritidsenheten fått ett sparkrav på sig 
med anledning av det centrala sparkrav på 2 miljoner kronor som finns på kommunstyrelsen. 
 
Dessutom återstår två månader av året. Utbetalningar till idrottsstipendium ska göras och 
lotteriavgifter ska betalas. Det kan fortfarande komma in ansökningar om bidrag, men trenden 
är att det går åt mindre pengar till exempelvis ”Lokalt aktivitetsstöd”. Troligtvis beroende på 
att ungdomsgrupperna är mindre. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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Kommunstyrelsens 
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 Diarienummer 
   KS 0451/12 
 
§ 219 
 
Sammanträdesdagar 2013 för samhällsutvecklingsutskottet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Sammanträdesdagarna för samhällsutvecklingsutskottet godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger sammanträdesdagar för samhällsutvecklingsutskottet 2013: 
 
 
 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 
 
Samhällsutveck- 
lingsutskottet 
  

 
22 

 
19 

 
19 

 
16 

 
14 

 
11 

 
20 

 
17 

 
15 

 
12 

 
10 

 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0181/12 
 
§ 220 
 
Begäran om pengar till ombyggnation av Industriprogrammet på 
Slottegymnasiet 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Lägsta anbud på 5 500 000 kronor antas. 
 
2. 7 100 000 kronor anslås till ombyggnationen. 
 
3. Pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad och renovering. 

 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen fattade den 5 april 2012, § 137 beslut om att projektering och upphandling 
av ombyggnad av industriprogrammet på Slottegymnasiet ska genomföras omgående. 
 
Beslut om medelstilldelningen för projektet ska tas när upphandlingen är genomförd. 
 
Upphandling har nu genomförts och tre anbud har inkommit. Lägsta anbud är på 5 500 000 
kronor. 
 
Projekteringen av ombyggnaden har kostat 850 000 kronor, besiktningskostnaden beräknas 
till 100 000 kronor. På projekteringssumman, besiktningskostnaden  och lägsta anbudet ska 
också läggas 10% för oförutsedda kostnader. Total summa blir 7 100 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 november 2012 
Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2012, § 45 
Utbildningsnämndens lägesrapport – Lågtidsplan, lokaler och service 
Kommunstyrelsens beslut 5 april 2012, § 137 
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 Diarienummer 
   KS 0478/12 
 
§ 221 
 
Tillbyggnad av entré och servering vid Resecentrum i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. 810 000 kronor ur fastighetsenhetens investeringsbudget får användas till tillbyggnad av 

entré och servering vid Resecentrum i Ljusdal. 
 
 

Sammanfattning 
 
Restaurang Målet har önskemål om att uteserveringen till restaurangen ska byggas in. 
Fastighetsenheten har tagit fram ett förslag till tillbyggnad och bygglov finns redan. Enheten 
vill använda pengar ur befintlig budget till ombyggnaden. Kostnaden kommer att läggas på 
restaurangens hyra. 
 
Ombyggnaden kommer att höja värdet på fastigheten och fungera även för andra 
verksamheter i framtiden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 november 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 222 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 
 
1. Information och diskussion om eventuell sammanslagning av Inlandskommunerna 

ekonomisk förening och Sveriges Vattenkraftskommuner  KS 0458/12 
 
2. Svar på remiss från Trafikverket gällande ”Utredning om Inlandsbanans funktion och roll 

i transportsystemet  KS 364/12 
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