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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 224 
 
Ansökan om att hyra Ljusdals Folkpark 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Samhällsutvecklingsutskottet ställer sig positiva till att H.C Restaurang AB ska få hyra 

Ljusdals Folkpark. 
 
3. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett tillägg till kontraktet 

gällande att de allmänna delarna ska vara öppna när HC Restaurang AB inte har några 
evenemang.  Lekparken, minigolfen och infarten ska skötas av gata/parkenheten.  

 
4. Ärendet tas upp på kommunstyrelsen för beslut i januari. 
 
 
Sammanfattning 
 
H.C. Restaurang AB ansöker om att få arrendera/hyra Ljusdals Folkpark. Företaget vill råda 
över hela parkområdet.  
 
Företaget har planer på att skapa en aktivitetspark som förutom nuvarande lekpark och 
minigolf ska kompletteras med hoppborg, 5-kampsbana, höghöjdsbana och ett vattenland i 
miniatyr där älvens naturliga strandbad byggs ut med en eller ett par vattenrutschkanor. 
 
Restaurangbyggnaden ska renoveras invändigt för att ge plats åt ett nytt kök för den 
cateringverksamhet som H.C. Restaurang AB idag driver i för små lokaler på Ljusdals 
Järnvägshotell.  
 
En ny, mindre, scen planeras också vid vattnet för intimare tillställningar som visaftnar och 
"Allsång på parken".  
 
Företaget önskar också att kommunen, i samråd med markägare, rensar upp och gallrar i 
slyskogen på den västra älvstranden så att förbipasserande bilturister ser Ljusdal - från 
golfbanan till Hembygdsgården - och därmed blir intresserade av att komma in och besöka 
orten. 
 
Curt-Olof Wennberg ska enligt förslaget engageras som parkens ambassadör - CUO kan 
parken på sina fem fingrar och har återkommande, årliga event som måste kunna bestå. 
 
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 224 forts 
 
Ansökan om att hyra Ljusdals Folkpark 
 
Företaget arbetar för att skapa nya begivenheter, samtidigt som man garanterar att området 
upplåts på samma sätt som tidigare till större event som Mittias Gårdsbruks- och Skogsmässa. 
 
Större kringresande turnéer som Diggiloo kan hållas i parken. Då kommer parken att leva upp 
till sin forna storhet som till exempel när Carola gästade Ljusdal med tusentals besökare 
i släptåg. För 2013 är redan 3 större evenemang bokade för Stora scenen. 
 
På längre sikt inbegrips hela Älvvallenområdet i visionen då befintlig idrottsverksamhet kan 
flyttas till Östernäs. Planerna på lång sikt liknar Leksands sommarland, men parken ska vara 
attraktiv året om. 
 
Ljusdalshems VD Richard Brännström har hjälpt till med att ta fram ett utkast på hyresavtal, 
vilket han redogör för. Hyresavtalet ska diskuteras med hyresgästen innan slutgiltigt beslut 
om kontraktet kan fattas. 
 
Han informerar om att när kommunen hyr ut Folkparken så avsäger vi oss samtidigt 
rådigheten över området. 
 
Om det blir tvist mellan kommunen och H.C. Restaurang AB så är det hyreslagen som gäller. 
 
En möjlighet för att garantera tillgången till parken när det inte är några evenemang där skulle 
vara att skriva ett tilläggsavtal om detta. I så fall är det lämpligt att gata/park ombesörjer 
skötseln av lekparken, minigolfen och infarten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från H.C. Restaurang AB 20 november 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0261/10 
 
§ 225 
 
Försäljning av del av Ljusdal-Vik 3:13 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Kommunen säljer två områden om tillsammans cirka 0,5 ha av fastigheten Ljusdals-Vik 

3:13 till ägaren av fastigheten Vallen 2:2 till en köpeskilling av 15 275 kronor. 
 
2. De sålda områdena ska genom fastighetsreglering överföras till köparens fastighet Vallen 

2:2. Köparen betalar fastighetsbildningskostnaderna.  
 
 
Sammanfattning 
 
Ägaren till fastigheten Vallen 2:2 önskar förvärva två områden av fastigheten Ljusdals-Vik 
3:13, vilka gränsar till den egna fastigheten. 
 
Över område A går infartsvägen till Vallen 2:2 och område B önskar han köpa för att kunna 
spara en skogsskärm i händelse av att kommunen skulle sälja ytterligare mark till Vallens 
gård. 
 
Mellanskog har värderat de två områdena som skogsbestånd till sammanlagt 15 275 kronor. 
Fastighetsbildningskostnaden kan bli cirka 25 000 kronor enligt Lantmäteriet. 
 
Köparen har begärt att få köpa områdena för 29 000 kronor inklusive fastighetsbildning, 
vilket skulle innebära ett markpris på 4 000 kronor. 
 
Han anser att han blivit förbigången av kommunen vid försäljning av mark till Vallens gård 
och att han då skulle ha erbjudits att köpa en skogsremsa vid södra tomtgränsen för att få ett 
skydd från verksamheten på Vallens gård. Därför anser han att han borde få ”rabatt” på 
markköpet. Samhällsutvecklingsförvaltningen tillstyrker inte detta.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelser och karta 3 december 2012 
Förfrågan om markköp och påminnelse, 13 maj 2010 och 16 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S), Harald Noréus (FP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0426/12 
 
§ 226 
 
Policy Funktionshinderfrågor - Handbok i FN-konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Policyn för funktionshinderfrågor antas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har utifrån FN-konventionen för personer med 
funktionsnedsättning utarbetat en policy/handbok för funktionshinderfrågor i Ljusdals 
kommun. Arbetet har pågått under 2012.  
 
Policyn/handboken har i olika omgångar under 2012 varit ute på remiss till alla förvaltningar 
och till politiken. Vid den senaste remissomgången ställd till de politiska partierna inkom två 
svar. De partier som svarat är Socialradikala demokraterna samt Miljöpartiet. 
 
Rådet har beaktat en inkommen synpunkt, men i övrigt ansett att policyn stämmer väl överens 
med intentionerna i FN-konventionen och att ytterligare ändringar därför inte ska göras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut angående policy för funktionshinderfrågor 2 november 2012 
Policy för funktionshinderfrågor/Handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i Ljusdals kommun 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till förslaget från rådet för funktionshinderfrågor. 
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 Diarienummer 
   KS 0479/12 
 
§ 227 
 
Ansökan från Kvistabäckens intressegrupp om ekonomiskt bidrag till 
annonsen om Kvistabäckens flottardag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan från Kvistabäckens intressegrupp om bidrag till annonskostnaden på 2 176 

kronor för genomfört kulturarrangemang ”Flottardag” sommaren 2012 bifalls. 
 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangsstöd. 

 
 
Sammanfattning 
 
Kvistabäckens intressegrupp genomförde arrangemanget ”Flottardag”  den 2 juni 2012 och 
ansöker nu om bidrag till annonskostnaden om 2 176 kronor för detta arrangemang. 
Tidningsannonsen var införd i Ljusdalsposten den 29 maj 2012.  
 
Detta kulturarrangemang genomfördes i övrigt helt ideellt av ett trettiotal personer knutna till 
intressegruppen och har arrangerats sommartid under ett stort antal år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 november 2012 
Ansökan från Kvistabäckens intressegrupp 1 november 2012 
 
Yrkanden 
 
Maj-Britt Tönners (C), Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kvistabäckens intressegrupp 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0505/12 
 
§ 228 
 
Ansökan från Ljusdalsbygdens kammarorkester om verksamhetsbidrag 
2013 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Ljusdalsbygdens Kammarorkester, gällande verksamhetsbidrag för 2013 

med beloppet 35 000 kronor, beviljas då denna summa för ändamålet finns reserverad 
inom ramen för Musik & Kulturenhetens budget 2013. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdalsbygdens Kammarorkester ansöker om verksamhetsbidrag för 2013 med beloppet 
50 000 kronor. Föreningen planerar två större publika konserter i kommunen under 2013 och 
redovisar en budget om totalt 70 000 kronor i kostnader för dessa konsertarrangemang, samt 
19 000 kronor i förväntade entréintäkter.  
 
Föreningen bedriver en löpande repetitionsverksamhet under året och erbjuder även elever 
från Musikskolan att medverka i orkesterns olika konsertarrangemang. För de elever inom 
Musikskolan som spelar klassiska instrument är kopplingen till Kammarorkestern av yttersta 
vikt då dessa instrumentelever annars inte har samma möjlighet till spel i orkestersamman-
hang (på denna höga nivå) som elever som spelar andra typer av instrument inom andra 
musikgenrer. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 23 november 2012: 
 
1. Ansökan från Ljusdalsbygdens Kammarorkester, gällande verksamhetsbidrag för 2013 

med beloppet 35 000 kronor, beviljas då denna summa för ändamålet finns reserverad 
inom ramen för Musik & Kulturenhetens budget 2013. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslås besluta om ytterligare 15 000 kronor i verksamhetsbidrag 

2013 för Ljusdalsbygdens Kammarorkester, i enlighet med ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 23 november 2012 
Ansökan från Ljusdalsbygdens Kammarorkester gällande verksamhetsbidrag för 2013, 12 
november 2012 
 
 
 
Forts s 10
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 Diarienummer 
   KS 0505/12 
 
§ 228 forts 
 
Ansökan från Ljusdalsbygdens kammarorkester om verksamhetsbidrag 
2013 
 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S), Maj-Britt Tönners (C): bifall till punkt 1 i samhällsutvecklings-
förvaltningens förslag och avslag till punkt 2. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till punkt 1 i samhällsutvecklings-
förvaltningens förslag och finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
Efter det ställs punkt 2 under proposition och ordföranden finner att samhällsutvecklings-
utskottet avslår detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Ljusdals Kammarorkester 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0431/12 
 
§ 229 
 
Huvudmannaskapet för tre broar som idag ägs av Energikoncernen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdal Energi behåller huvudmannaskapet för de tre broarna då bolaget har 

verksamheter i anslutning till broarna. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdal Energi har den 3 oktober 2012 inkommit med en skrivelse där bolaget föreslår att 
kommunen övertar huvudmannaskapet för gemensamhetsanläggningen, Bäckebo ga4 i 
Tallåsen, där två broar ingår, samt för gång- och cykelbron i Hennan. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att ett övertagande av ansvaret för de 
tre broarna inte är något förvaltningen önskar. Ljusdals kommun har idag ansvar för en bro, 
gamla älvbron i Ljusdal. Det finns ingen kompetens inom området brounderhåll hos 
kommunen så besiktningar måste samordnas med Trafikverket som har stor erfarenhet av 
brounderhåll. De tre aktuella broarna finns utanför det kommunala vägnätet idag, i anslutning 
till vägföreningar.  
 
Om kommunen ska överta broarna kommer en ännu större del av verksamheten att ligga 
utanför både kompetensområdet och dagens kommunala vägnät. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår därför att huvudmannaskapet för broarna förblir 
hos Ljusdal Energi som åtminstone har verksamhet i nära anslutning till broarna. 
 
Under samhällsutvecklingsutskottets diskussion förs fram att Energibolaget en gång har byggt 
broarna i samband med kraftverksbyggnad och att vattenkraften genererat pengar till bolaget. 
Ljusdal Energi borde därför kunna fortsätta sköta broarna.  
 
Om Ljusdals kommun ska överta huvudmannaskapet måste kompetens och pengar tillföras 
för underhåll och framtida åtgärder på broarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 november 2012 
Skrivelse från Ljusdal Energi 3 oktober 2012  
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 Diarienummer 
   KS 0432/12 
 
§ 230 
 
Huvudmannaskapet för vägbelysningen i Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun övertar huvudmannaskapet för den av Ljusdal Energikoncernen ägda 

vägbelysningen under förutsättning att medel och relevant kompetens tillförs. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdal Energis inkom den 3 oktober 2012 med en skrivelse där den verkställande direktören 
föreslår att Ljusdals kommun övertar huvudmannaskapet för den av Ljusdal Elnät ägda 
vägbelysningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att Ljusdal Elnät AB övertog 
vägbelysningen den 1 januari 1995 till dess bokförda värde. Den gången var en del av 
anledningen till det ändrade huvudmannaskapet att elkompetensen fanns inom Ljusdal Energi. 
 
Sedan 1995 har antalet anställda inom enheten Gata/Park, som ansvarar för belysnings-
budgeten, minskat markant. På grund av personalbrist finns det idag ingen möjlighet för 
enheten att ta på sig ägaransvaret för vägbelysningen. I jämförelse med andra kommuner 
ligger Ljusdals belysningskostnader relativt lågt, så någon ekonomisk vinning för skatte-
betalarna blir det troligen inte även om ett övertagande innebär att belysningen kan 
upphandlas. 
 
Det bör även tas med i beräkningen att kommunfullmäktige kan komma att besluta om en 
upprustning av belysningsanläggningar. Om denna upprustning sammanfaller med ett köp av 
anläggningarna kommer kostnaden att bli påtaglig för kommunen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser inte att vägbelysningen ska övergå till kommunal ägo 
igen. Om huvudmannaskapet för belysningen ska övergå till kommunen behöver gata/-
parkenheten utökas med en beställarfunktion. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 oktober 2012 
Skrivelse från Ljusdal Energi, 3 oktober 2012 
 
 
 
Forts s 13
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 Diarienummer 
   KS 0432/12 
 
§ 230 forts 
 
Svar på Ljusdal Energis skrivelse gällande huvudmannaskapet för väg 
belysning som idag ägs av Energikoncernen 
 
 
Yrkanden 
 
Maj-Britt Tönners (C): Under förutsättning att kommunstyrelsen tillskjuter medel och den 
kompetens som behövs tas huvudmannaskapet för vägbelysningen över av Ljusdals kommun. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maj-Britt Tönners förslag och finner 
att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0104/12 
 
§ 231 
 
Strategi för matvagnar och marknadsbodar 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Enheten Gata/Park söker tillfälligt bygglov för matvagnar och marknadsbodar på 

Riotorget, Postplan och Tingshusparken samt för marknadsbodar på Gamla stans 
torghandelsområde. 

 
2. Matvagnar och marknadsbodar måste flyttas en gång i månaden för att underlätta 

städning och underhåll.  
 
3. Marknadsbodar för uthyrning byggs i samarbete med näringslivet och förvaras hos 

kommunen. 
 
 

Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 13 mars 2012, § 56 samhällsutvecklingsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en strategi för hur plats kan beredas till matvagnar och marknadsbodar på 
kommunal mark i centrala lägen. 
 
För att långsiktigt, hållbart och utvecklande kunna arbeta med ansökningar om att få ställa 
upp matvagnar på allmän plats krävs ett politiskt direktiv i frågan. Dessutom kan direktivet 
möjliggöra för föreningar och andra intressenter att anordna marknader med marknadsbodar 
som kan hyras ut av kommunen. Målet är levande centrummiljöer där estetiska värden går 
hand i hand med kommersiella. 
 
För att de estetiska värdena i centrum inte ska förvanskas krävs att matvagnar och 
marknadsbodar hela tiden förblir flyttbara så att det offentliga rummet inte fylls med fasta 
byggnationer som har en tendens att samla på sig fler och fler bihang, som sopcontainrar, 
skyltar och så vidare. Det är även viktigt att kunna tömma våra torg när det är dags för större 
evenemang. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 8 november 2012 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 mars 2012, § 56 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

15 

 Diarienummer 
   KS 0104/12 
 
§ 231 forts 
 
Strategi för matvagnar och marknadsbodar 
 
 
Yrkanden 
 
Maj-Britt Tönners (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
     
 
§ 232 
 
Information om avstängning av Bokhandlargränd 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Gatuchef Emma Nordebo Snygg informerar om att man på prov stängde av Bokhandlargränd 
under Julskyltningen. Stängningen ska utvärderas i samarbete med Ljusdal i Centrum och 
eventuellt kommer ett förslag om framtida stängning eller delvis stängning till politiken. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0477/12 
 
§ 233 
 
Information om vattenverksamhet på Gruvbyn 4:48 och 4:33 i Los 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Gata/parkenheten har ansökt om att få göra utrensning av en damm vid ICA i Los som är 
igenvuxen sedan många år tillbaka. 
 
Länsstyrelsen har i beslut den 3 december 2012 godtagit att kommunen utför det planerade 
arbetet i enlighet med ansökan och att följande försiktighetsmått vidtas: 
 
• Arbetena får utföras under 1 september till 14 maj 
• Allt arbete i vatten ska utföras med stor aktsamhet för att minimera risken för grumling 

och för att minska risken för att olja och andra miljöskadliga föroreningar når vattnet. 
Saneringsutrustning för hantering av oljespill ska finnas nära till hands. 

• Maskiner som nyttjas ska i görligaste mån ha vegetabilisk olja i hydraulsystemet och ska 
vara desinficerade eller ha uppnått fullständig torrhet om de flyttas från annan sjö eller 
vattendrag. 

• Närboende som kan beröras av planerade åtgärder ska informeras innan arbetena 
påbörjas. 

• Länsstyrelsen ska informeras när arbetena har slutförts. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0512/12 
 
§ 234 
 
Lokal trafikföreskrift om förbud mot att parkera fordon på Ringvägen 
 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Den lokala trafikföreskriften om förbud mot att parkera fordon på norra och södra sidan 

av Ringvägen godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
I Ljusdal påbörjades under året en ombyggnad och restaurering på delar av Ringvägen, 
arbeten som kommer att slutföras under 2013. Man har byggt och länkat samman GC-vägar 
mellan Hogdinsgatan och Tingsgatan och anlagt nya och smalare körbanor, vilket fått till  
följd att det inte längre är möjligt att parkera fordon utefter vägen. Restaureringen har dels 
tillkommit för att säkerställa skolelevers gång- och cykelvägar, men också som ett försök till 
att dämpa hastigheten på vägen.  
 
Idag har delar av Ringvägen redan parkeringsförbud och i och med att vägen har byggts 
smalare finner samhällsutvecklingsförvaltningen anledning att även förbjuda bilparkering på 
återstoden av vägen. 
  
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 november 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0513/12 
 
§ 235 
 
Lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på Resecentrum 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Den lokala trafikföreskriften om påbud att köra i viss riktning på Resecentrum godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid markerad plats vid infarten till Resecentrum från Norra Järnvägsgatan finns ett vägmärke 
uppsatt som talar om att fordon i östlig färdriktning endast får föras till vänster om 
påbudsmärke.  
 
Undantag från förbudet gäller motordrivna fordon som buss i linjetrafik, färdtjänst och 
sjuktransporter som får föras till höger om påbjuden körbana. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen förslag är att den möjligheten även ska gälla för taxi som 
huvudsakligen använder delar av bussområdet för hämtning och lämning av kunder. Samråd i 
ärendet har skett med berörda buss- och taxibolag.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 november 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
   KS 0012/11 
 
§ 236 
 
Detaljplan för del av Kläppa 25:1, Östernäs 15:1 med flera i Ljusdal 
"Planskild korsning Smedgatan- Norra stambanan samt cirkulationsplats 
Smedgatan/Sjulhamregatan" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Arbetet med detaljplanen för planskild korsning under Norra Stambanan vid Smedgatan 

samt cirkulationsplats i korsningen Smedgatan/Sjulhamregatan återupptas med prioritet.   
 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen för den planskilda korsningen under Norra Stambanan vid Smedgatan ingick 
från början i detaljplanen för cirkulationsplatsen vid korsningen Norra Järnvägsgatan/ 
Hotellgatan, men bröts ur då det blev en del problem med att lösa markfrågorna. 
 
Nu ska Trafikverket göra en åtgärdsvalsstudie för hela sträckan från den planerade 
cirkulationsplatsen vid korsningen Norra Järnvägsgatan/ Hotellgatan fram till Höga och det är 
därför viktigt att kommunen återupptar arbetet med detaljplanen. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
   KS 0402/12 
 
§ 237 
 
Information gällande gång- och cykelväg Ljusdal-Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 november 2012, § 365 att frågan om cykelväg mellan 
Ljusdal och Järvsö ska utredas. Samhällsutvecklingsförvaltningen tilldelades 300 000 kronor 
till utredningen. 
 
Arbetet har ännu inte påbörjats, men man har planer på att knyta ihop utredningen med det 
konsultuppdrag som ska tecknas för fördjupad översiktsplan i Järvsö. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 
   KS 0525/12 
 
§ 238 
 
Detaljplan för del av Tälle 45:1 i Ljusdal ”Cirkulationsplats och parkering 
vid korsningen Bjuråkersvägen/ Hotellgatan” - begäran om planuppdrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 

cirkulationsplats i korsningen Bjuråkersvägen/Hotellgatan i Ljusdal samt parkering 
nordväst om korsningen.  

 
 
Sammanfattning  
 
Parkeringsytan nordväst om korsningen Bjuråkersvägen/ Hotellgatan,  med infart från 
Hotellgatan, är i gällande detaljplan från den 28 april 1999 planlagd för bostads-, handels- och 
kontorsändamål med byggrätt i högst tre våningar. Parkering är tillåten som tillfällig 
markanvändning. Parkeringsytan med infart från Bjuråkersvägen är planlagd som parkering. 
Detaljplanens genomförandetid är 15 år och går ut den 28 april 2014.   
 
Då marken inte har bebyggts i enlighet med detaljplanen och något intresse av att bebygga 
den heller inte förefaller finnas föreslås att ändamålet parkering med möjlighet till garage 
alternativt parkeringshus istället prövas som en permanent användning av marken. Ljusdals 
Energis och Ljusdalshems inflyttning i byggnaden söder om parkeringen och Hotellgatan 
ställer också krav på utökade parkeringsmöjligheter.  
 
En cirkulationsplats i korsningen Bjuråkersvägen/Hotellgatan skulle ge lägre hastighet på 
Bjuråkersvägen och underlätta in- och utfart från sekundärvägen Hotellgatan, samt förbättra 
trafiksäkerheten för korsande gångtrafikanter. Kommunen är väghållare för Bjuråkersvägen 
och Hotellgatan och således huvudman för den eventuella åtgärden. En cirkulationsplats i 
föreslaget läge kan komma att inverka på parkeringsytan närmast korsningen. Kommunen är 
markägare för fastigheten Tälle 45:1 inom vilken gatorna är belägna. Parkeringsytorna har 
kommunen beslutat att sälja till Ljusdalshem och detta är under fastighetsbildning.   
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse och karta 28 november 2012 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP), Maj-Britt Tönners (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningen 
förslag. 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen , Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 Diarienummer 
   KS 0509/12 
 
§ 239 
 
Information angående Bergsstatens beslut gällande undersöknings-
tillstånd i Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning, SGU, med 
uppgift att bland annat handlägga och besluta i ärenden som rör prospektering och utvinning 
av mineral enligt minerallagen (1991:45).   
 
Bergsstaten har under oktober och november månad år 2012 beslutat att bevilja 
undersökningstillstånd i Ljusdals kommun för områdena benämnda: 
 
• Loos nr 1 (avser i första hand: koppar) 
• Loos nr 2 (avser i första hand: koppar) 
• Loos nr 3 (avser i första hand: koppar) 
• Loos nr 4 (avser i första hand: koppar) 
• Gruvbackarna (avser i första hand: nickel, kobolt, koppar) 
• Korplamm nr 2 (avser i första hand: zink) 
 
Bergsstaten har även beslutat att avslå ansökan vad gäller förlängning av giltighetstiden för 
undersökningstillstånd i områdena benämnda:  
 
• Älgsjöberget nr 2  
• Kvarnberg  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 27 november 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 
   KS 0524/12 
 
§ 240 
 
Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2012 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Tre stipendiater (två ungdomar och en ungdomsledare) utses. 
 
2. Beslutet skickas till kommunstyrelsen som information. 
 
3. Fritidschefen får i uppdrag att hitta lämplig tid för utdelning av stipendierna. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett ungdomsledarstipendium på 
10 000 kronor vardera. I år har fyra ansökningar inkommit till ungdomsstipendiet och tre till 
ungdomsledarstipendiet. Efter ansökningstidens utgång har ytterligare en ansökan kommit till 
vardera stipendiet. 
 
Fritidschefen har i samråd med Ljusdals-Postens sportjournalister gått igenom ansökningarna 
och därefter lämnat ett förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 november 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen    
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

25 

 Diarienummer 
   KS 0420/12 
 
§ 241 
 
Ansökan från Järvsö Skoterklubb om utökat inventariebidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan från Järvsö Skoterklubb avslås.  

 
 

Sammanfattning 
 
Järvsö Skoterklubb ansöker om utökat inventariebidrag med 50 000 kronor.  
 
Inventariebidraget är enligt fritidsenhetens bidragsnormer maximerat till 7 500 kronor per 
förening och år. Detta för att så många föreningar som möjligt skall kunna utnyttja denna 
bidragsform. Ett bidrag på 50 000 kronor handlar om en investering och den storleken på 
bidrag finns det inte utrymme för i fritidsenhetens budget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 15 november 2012 
Ansökan från Järvsö Skoterklubb 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 Diarienummer 
   KS 0474/09 
 
§ 242 
 
Information om arbetet med miljömål och vattendirektiv 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Miljömålen är vägledande för miljöarbetet i Sverige. Kommunen har pekat ut sju miljömål 
som 2009 var aktuella för kommunen. Dessa sju miljömål är: 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Levande sjöar och vattendrag  
• Levande skogar 
• Rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Giftfri miljö 
 
Det då varande arbetet med miljömålen resulterade i att det under 2009 togs fram ett förslag 
på åtgärder som fastställdes i en överenskommelse med Länsstyrelsen. En uppföljning av 
arbetet med dessa åtgärder gjordes under februari 2011. 
 
I dagsläget pågår inget samordnat miljömålsarbete i kommunen, men varje enhet/förvaltning 
arbetar själva med miljöfrågor. Under 2013 kommer Länsstyrelsen precisera nya 
åtgärdsförslag för de 16 nationella miljömålen. 
 
Vattendirektivet anger vilka åtgärder kommunerna ska arbeta mot för bättre vattenkvalitet 
på kommunens yt - och grundvatten. Åtgärder som behöver vidtas och där kommunen har 
ansvaret är: 
• Inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som kan ha negativ 

inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status eller god kemisk status. 

• Inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som 
behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en 
god kemisk status och god kvantitativ status. 

 
 
Forts s 27



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 
   KS 0474/09 
 
§ 242 forts 
 
Information om arbetet med miljömål och vattendirektiv 

 
• Tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 personer eller 

där vattenuttaget är mer än 10 kubikmeter/dag, har god kemisk och kvantitativ status och 
ett långsiktigt skydd. 

• Att utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppnås och inte överträds. 

• I samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i 
områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerare att inte uppnå, god 
ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status. 

 
Hur kan kommunen samordna arbetet med miljömålen och vatten direktivet? 
Miljöenheten föreslår att en arbetsgrupp tas fram för att effektivisera och samordna arbetet 
som i dag sker på olika enheter i sammanhang med dessa frågor. Detta skulle göra att man får 
en samlad bild av insatser som görs samt medvetandegör dessa. 
 
Syftet med gruppen är att samordna arbetet med miljömåls- och vattendirektivsfrågorna. 
Arbetet skulle också kunna utmynna i nya åtaganden enligt de åtgärdsförslag som Länsstyrel-
sen kommer att ta fram för miljömålen. 
 
Sammankallande för gruppen föreslås vara Pär Lundagårds i sin roll som kommunekolog. 
Hans roll omfattar utöver att sammankalla gruppen minst 2 gånger per år även att samordna 
och redovisa arbetet. Respektive gruppdeltagare har i uppgift att redovisa sin enhets arbete. 
Utanför träffarna deltar respektive gruppdeltagare på miljömåls- och vattendirektivsträffar 
efter angelägenhet och vikt. Implementering av miljömåls- och vattendirektivs frågorna i 
verksamheten är en viktig del i det vardagliga arbetet. Varje år bör en avstämning ske hur 
arbetet fortlöper med kommunens arbete både vad gäller miljömålen samt vattendirektivet. 
Redovisning bör ske till samhällsutvecklingsutskottet i november/december varje år. 
 
På sikt är planen att få med omsorgs- och utbildningsförvaltningen i arbetet. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 

 Diarienummer 
   KS 0544/09 
 
§ 243 
 
Information om Järvsöklack - slutredovisning av projekt 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunekolog Pär Lundagårds informerar om Järvsö Klacks naturreservat som nu är invigt 
och färdigt. 
 
Reservatet är uppmärkt med skyltar, stolpar och färg. Parkeringen har förbättrats och ved är 
uppburen. 
 
Invigning hölls den 3 juni 2012 med tal och underhållning. Tyvärr öste regnet ner den dagen 
så man beslutade att hålla invigningen nere vid parkeringen istället för på toppen.  
 
Slutredovisning gjordes till länsstyrelsen under hösten 2012 eftersom kommunen fått Lona-
bidrag (Lokal naturvårdssatsning) beviljat därifrån. 
 
Slutkostnaden för projektet blev 252 000 kronor fördelat på fasta utgifter på 135 000 kronor 
och redovisat eget arbete på 117 000 kronor. Bidraget från länsstyrelsen var 130 000 kronor. 
 
Pär kommer att ta upp Järvsö Klack som ärende igen nästa år då han har planer på att få till en 
bättre entré (port) till naturreservatet. För att få till det bör ett markbyte ske där kommunen 
förslagsvis står för förrättningskostnaden. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

29 

 Diarienummer 
   KS 0059/12 
 
§ 244 
 
Information om Tingvallen, Kläppaängarnas naturreservat 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen gav den 1 mars 2012, § 89, samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att 
ta reda på vidfällen vid Tingvallen, Kläppaängarnas naturreservat. 
 
Kommunekolog Pär Lundagårds informerar om att vindfällena fortfarande ligger kvar, men 
kommer att tas bort under vintern 2012/2013.  
 
Pär informerar också om att han sökt Lona-bidrag (Lokal naturvårdssatsning) till upprustning 
av Kläppaängarnas naturreservat och att det kan bli någon ny rastplats i reservatet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2012-12-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 Diarienummer 
   KS 0437/12 
 
§ 245 
 
Rivningslov för Kläppa 25:3 "Nyholmen" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att förutsättningslöst se över alternativa 

lösningar för att behålla Nyholmen i enlighet med länsmuseets yttrande. 
 
2. Ärendet ska tas upp i samhällsutvecklingsutskottet igen för att sedan skickas till 

kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har köpt fastigheten Kläppa 25:3 ”Nyholmen” i Ljusdal av Ljusdalshem. 
Nu vill samhällsutvecklingsförvaltningen riva fastigheten och anger flera skäl till detta: 
 
• Marken kommer att behövas till Östernäsområdet.  
• Den planerade tunneln till Östernäsområdet kommer att gå direkt under fastigheten.  
• Fastigheten har ett väldigt dåligt rykte. 
• Placeringen intill järnvägen är inte bra.  
• Det finns en del önskemål om att man ska göra om fastigheten till ungdomsbostäder, 

men det kommer Trafikverket förmodligen inte att ge tillstånd till på grund av närheten 
till järnvägen. 

 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 16 oktober 2012, § 204 att rivningslov söks för 
Kläppa 25:3 ”Nyholmen”. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 november 2012, § 368, att återremittera ärendet om 
rivning av fastigheten Kläppa 25:3 ”Nyholmen” till samhällsutvecklingsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 368 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2012, § 204 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0319/12 
 
§ 246 
 
Hastighetsbegränsningat på Kyrksjönäsvägen vid Älvvallen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att se över om det är möjligt att ha 60 

km/h som hastighet utanför Älvvallen under vinterhalvåret. 
 

 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 21 augusti 2012, § 160, att 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. 
 
Ledamoten Harald Noréus (FP) befarar att det under vintersäsongen kan bli mycket trafik på 
Kyrksjönäsvägen och att sträckan där det är 40 km/h kan bli en besvärlig flaskhals. Han 
föreslår därför att samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att se över om det är möjligt 
att ha 60 km/h som hastighet utanför Älvvallen under vinterhalvåret. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Harald Noréus förslag och finner att 
utskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt  
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§ 247 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Beslut från länsstyrelsen, 13 november 2012 om att avslå överklagandet av 

kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av fastigheten Kläppa 27:1 med 
flera ”Kläppa Industriområde”. KS 458/08 

 
2. Svar på frågor om vägbelysning insända från Ryggskog. KS 71/11 
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§ 248 
 
Övriga frågor 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Återvinningsstationen på Gärdeåsen 
 
Ordförande Jonny Mill (SRD) informerar om att det inte är snöröjt vid återvinningsstationen. 
Samhall har uppdraget att skotta rent runt containrarna och det är gjort, men det är däremot 
inte röjt in emot stationen. 
 
Emma Nordebo Snygg ska ta reda på vem som är ansvarig för snöröjningen där och 
återrapportera till utskottet. 
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