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 Diarienummer 
     
 
§ 1 
 
Information om parkeringsövervakning samt utredning om 
parkeringsplatser 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar 
 
Ljusdals kommun har haft parkeringsövervakning sedan 2010 i samarbete med 
övervakningsbolag. Den senaste tiden har dock Ljusdal stått utan övervakning eftersom 
samhällsutvecklingsförvaltningen inte fått något napp vid anbudsförfrågningar.  
 
Därför har kommunen nu hittat en annan lösning där en säsongsanställd medarbetare fått gå 
utbildning och under vinterhalvåret kommer att arbeta 35-50 procent med parkerings-
övervakning i Ljusdal, Järvsö och Färila. Under sommarhalvåret har hon andra 
arbetsuppgifter, men kommer att ägna cirka 10 procent åt övervakning. 
 
Detta passar ganska bra eftersom det är under vintern de största problemen uppstår då 
felparkerade fordon står i vägen för snöröjning och liknande. 
 
 
Emma Nordebo Snygg visar en karta över de kommunala parkeringsplatser som finns i 
Ljusdals centrum samt en där även privata parkeringar finns inritade. Den visar att tillgången 
på parkeringar i centrum är ganska god, men att alla inte är kommunala platser som vi kan 
hänvisa till. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0035/16 
 
§ 2 
 
Skrivelse från Iréne Jonsson (S) till samhällsutvecklingsutskottets 
ordförande gällande Kläppa industriområde 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Iréne Jonsson (S) har gjort skrivelse till samhällsutvecklingsutskottets ordförande gällande 
Kläppa industriområde där hon ställer frågor om försäljningen av tomter på området. 
Frågorna gäller också i vilket skick tomterna säljs. 
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg svarar att förvaltningen i förra veckan hade ett 
möte gällande industriområdet och vid det tillfället var alla tomter utom en tingade. Avtal var 
inte skrivna eftersom lantmäteriförrättningen inte var avslutad. Förrättningen har precis 
avslutats så nu finns det fastighetsbeteckningar på tomterna och kontrakt kan skrivas. 
Tomterna säljs som de är i befintligt skick, men vatten och avlopp är framdraget. 
 
Detaljplanen anger handel och mindre störande industri och vid fördelningen av tomter har 
man en ambition att se till att det ser snyggt och städat ut mot vägen. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0002/16 
 
§ 3 
 
Plan för hantering av extraordinära händelser 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Den reviderade planen för hantering av extraordinära händelser fastställs. 
 
 
Sammanfattning  
 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommuner och landsting analysera vilka 
extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa 
kan påverka den egna verksamheten. Risk- och sårbarhetsanalys är antagen och med 
beaktande av analysen är denna reviderade plan för hantering av de extraordinära händelserna 
för mandatperioden 2015-2018 framtagen och klar för fastställande och beslut. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 januari 2016 
Utkast; Plan för hantering av extraordinära händelser 4 januari 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 4 
 
Driften av Folkparken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Närljus har gjort en utredning där man tittat på olika alternativ när det gäller driften av 
folkparken. 
 
Alternativ för framtiden är kommunal drift, arrende eller försäljning. För varje alternativ har 
SWOT-analyser gjorts. Närljus har också beskrivit kostnaderna samt de inkomster som skulle 
krävas för att täcka dessa. Utifrån detta har en beräkning gjorts på hur många gäster parken 
skulle behöva ha för att vara självfinansierad, se nedan. 
 
Ljusdals Folkpark har sedan kommunen övertog fastigheten stegvis renoverats. Målsättningen 
är att byggnaderna med störst renoveringsbehov ska vara renoverade 2017. Under tiden som 
dessa renoveringar pågår, bedömer samhällsutvecklingsförvaltningen att verksamheten i 
Folkparken bör bedrivas i egen regi, förslagsvis genom arbetsmarknadsenhetens försorg. 
 
Parken bör hållas öppen juni till augusti klockan 12.00 till 20.00, sju dagar i veckan. För att 
klara detta fordras att fyra personer projektanställs. 
Driftkostnaderna beräknas uppgå till 1 791 000 kronor och intäkterna beräknas uppgå till 
463 600 kronor. Detta innebär en förlust på årsbasis uppgående till 1 327 400 kronor.  
Kostnaderna är beräknade utifrån Närljus utredning, med undantaget att caféverksamheten 
enbart håller öppet från och med juni till och med augusti och intäkter från uthyrning 
beräknas uppgå till 100 000 kronor enligt nedanstående beräkning. 
 
Kostnader 
 

 Intäkter 

Personalkostnader 1 100 000  Fika a’ 60 kr/gäst 345 600 
Inköp 100 000  Minigolf a’ 25 kr/spelare 18 000 
Försäkring 30 000  Hyresintäkter 100 000 
Marknadsföring 20 000    
Kontorsmaterial 10 000    
Internet och telefon 12 000    
Kapitalkostnader 356 800    
Drift via Gata/Park 200 000    
Drift via Fastighet 425 800    
Totala kostnader 1 791 000  Totala intäkter 463 600 
 
Forts s 8 
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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 4 forts 
 
Driften av Folkparken 
 
 
Fastighetsenheten har uppfattat det som positivt att Folkparken drivs vidare och att en 
utvecklingspotential finns när renoveringarna färdigställts och området ytterligare ökat i 
attraktivitet. Ett nytt beslut bör fattas angående fortsatt drift i antingen egen regi, via 
arrendator eller försäljning efter det att renoveringarna är fullföljda. 
 
Kommunen bör tillskjuta 1 327 400 kronor årligen under två år för att klara driften i egen 
regi. 
 
Ärendet återkommer för beslut vid nästa månads sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 14 januari 2016 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 8 december 2015, § 173 
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 Diarienummer 
     
 
§ 5 
 
Information om vattentornet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals gamla vattentorn fyller hundra år 2016 och Ljusdal i Centrum har önskemål om att 
det ska uppmärksammas. De har föreslagit att en utställning anordnas i bottenplanet på tornet 
och att det i samband med utställningen erbjuds möjlighet att även besöka tornet. 
 
Fastighetschef Anders Berg informerar om att det finns flera problem med att anordna besök i 
tornet. Tillgängligheten för funktionshindrade är mycket dålig och framförallt är 
brandsäkerheten dålig. Tillsammans med Ljusdal i Centrum har fastighetetsenheten tittat på 
möjligheten att anordna en spiraltrappa eller liknande på utsidan av vattentornet, men Anders 
Berg bedömer det som osannolikt att bygglov skulle medges för en sådan anordning då huset 
är märkt med stora Q. 
 
Sedan tidigare finns möjlighet att låna nyckel till tornet för att besöka tornet, men då sker 
detta på eget bevåg. 
 
Anders Berg menar dock att hundraårsjubileet kan uppmärksammas via informationsenheten 
och att man skulle kunna ordna en speciell dag för besök i vattentornet och att man under den 
dagen kan ha Räddningstjänsten på plats. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 6 
 
Ombyggnad i Förvaltningshuset 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen med två huvudalternativ; återställning till tidigare 

eller nytt alternativ. 
 
 
Sammanfattning  
 
Saneringen av plan ett och två i Förvaltningshuset pågår fortfarande och beräknas vara färdig 
om några veckor. Efter det är det dags att påbörja återuppbyggnaden. Fastighetschef Anders 
Berg visar förslag på återuppbyggnad som han vill att politikerna ska ta ställning till. Det ena 
alternativet är att återställa allt som det var före branden medan alternativ två innebär en del 
förändringar som man fått försäkringbolagets godkännande på, det vill säga att de inte innebär 
några stora ingrepp i huset, men att en del väggar flyttas och liknande.    
 
Det finns också planer på att flytta podiet i Ljusdalssalen till väggen utemot Riotorget. Det 
gör att man får plats med två talarstolar och ramper från båda sidorna. En särskild 
besöksingång är också planerad och åhörarplatserna planeras till vänster om ledamöterna. 
 
Försäkringsbolaget kommer inte att stå för allt i och med att Förvaltningshuset är gammalt 
och avdrag kommer att göras för ålder på vissa saker. Tanken är också att golven ska bytas ut 
och det kommer inte försäkringsbolaget att stå för. 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP): Ärendet skickas till kommunstyrelsen med två huvudalternativ; 
återställning till tidigare eller nytt alternativ. 
 
Iréne Jonsson (S): bifall till László Gönczis yrkande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0604/06 
 
§ 7 
 
Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för Uddaskogen 1:1 vid 
Storsjön 
 
Samhällsutvecklingsutskottet förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplaneuppdraget för del av Uddaskogen 1:1 återtas.    
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen gav den 2 mars 2006 § 72 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, på 
sökandens bekostnad, upprätta detaljplan för fritidsboende på del av fastigheten Uddaskogen 
1:1 i Tranviken. Området är beläget på en udde i Storsjön söder om Hennan. Planen syftade 
till att möjliggöra sex tomter för fritidsbebyggelse. Konsultens förslag till detaljplan var 
föremål för samråd under sommaren år 2006, reviderades och ställdes ut för granskning under 
hösten 2007.   
 
Området som föreslogs planläggas omfattades av strandskydd från Storsjön. Vid tiden för 
planläggningen gällde de äldre bestämmelserna om strandskydd då det var länsstyrelserna och 
inte kommunerna som hade beslutanderätt om att få upphäva strandskydd i detaljplan. 
Kommunen ansökte därför om att länsstyrelsen skulle upphäva strandskyddet så att 
bebyggelse skulle kunna få uppföras. Länsstyrelsen beslöt dock att avslå kommunens ansökan 
då något särskilt skäl inte ansågs föreligga (27 november 2007). Beslutet om avslag 
överklagades av kommunen till regeringen (samhällsbyggnads-nämnden 19 december 2007), 
men regeringen avslog överklagandet (5 mars 2009). När strandskyddet inte upphävdes föll 
förutsättningarna för detaljplanen och ärendet har blivit liggande utan att avslutas.                    
   
Enligt övergångsbestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) ska tidigare bestämmelser gälla 
för ärenden inledda innan nya PBL trädde i kraft i maj år 2011. Det är därför fortfarande 
länsstyrelsen som ska upphäva strandskyddet i det specifika ärendet. Eftersom ärendet har 
avgjorts av regeringen är det inte möjligt att gå vidare med planen under nuvarande 
omständigheter och ärendet bör därför formellt avslutas och uppdraget att upprätta detaljplan 
återtas. Enligt 13 kap 2 § PBL får ett kommunalt beslut om att avbryta ett planarbete inte 
överklagas.   
 
Har fastighetsägaren intresse att planlägga området måste nuvarande ärende avslutas och ett 
nytt påbörjas för att återigen kunna pröva strandskyddet med nuvarande lagstiftning. Det kan 
också vara möjligt att söka förhandsbesked för ett antal tomter utan att planläggning behöver 
bli aktuellt.  
 
Forts s 12
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   KS 0604/06 
 
§ 7 forts 
 
Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för Uddaskogen 1:1 vid 
Storsjön 
 
En ny förutsättning för att pröva strandskyddet är om det aktuella området kommer att ingå i 
kommunens tematiska tillägg till översiktsplan gällande landsbygdsutveckling i strandnära 
läge (LIS-plan). Arbetet pågår med att ta fram en sådan plan. I det förslag till LIS-plan som 
var föremål för samråd under 2015 är området med som ett sådant ”LIS-område”.    
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 december 2016 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 22 mars 2006, § 43 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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   KS 0547/15 
 
§ 8 
 
Ändring av detaljplan för Storbyn 48:1 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ändra alternativt ersätta gällande 

detaljplan för del av Storbyn 48:1 i syfte att möjliggöra fler bostadstyper än enbart 
radhus.       

 
2. När planförslaget har upprättats skickas det ut på samråd.     
 
 
Sammanfattning 
 
Plan- och byggenheten har fått förfrågningar från privatpersoner om kommunen kan erbjuda 
mark för uppförande av villor inom fastigheten Storbyn 48:1 i Färila. Marken ligger utmed 
Älvvägen, cirka 200 meter väster om älvbron i centrala Färila. Fastigheten, som ägs av 
kommunen har tidigare varit bebyggd för bostadsändamål och uppgår till cirka 7 700 m2. Tre- 
fyra småhustomter skulle kunna inrymmas alternativt flerbostadshus.               
 
Både i den kommunomfattande översiktsplanen (2010) och den fördjupade översiktsplanen 
för Färila (1988) pekas området ut som lämpligt för nya bostäder. I FÖP Färila påtalas dock 
att hänsyn måste tas till att grundläggningsförhållandena närmast älven är dåliga. Gällande 
detaljplan (1957) anger kvartersmark för bostadsändamål, men enbart radhus får uppföras, i 
två våningar samt garage. Byggrätternas lägen är låsta och övrig kvartersmark får inte 
bebyggas.  
 
För att kunna medge andra typer av bostäder än radhus och för att inte bebyggelsens exakta 
lokalisering ska vara låst bedöms gällande detaljplan kunna ändras via tillägg till 
planbestämmelserna. Ändringen av detaljplanen bör kunna ske via ett standardförfarande, 
vilket innebär en förhållandevis enklare planläggning än om en ny detaljplan skulle upprättas. 
Strandskyddets upphävande behöver inte omprövas vid en ändring av gällande detaljplan.      
 
En detaljerad geoteknisk undersökning, med förslag till byggnadstekniska åtgärder finns från 
det att befintlig detaljplan upprättades 1957. Men en ny geoteknisk utredning/ 
stabilitetskartering bör dock utföras för att undersöka hur markförhållandena är och om det 
föreligger någon risk med nybyggnation på platsen med tanke på närheten till Ljusnan.   
 
Översiktlig stabilitetskartering (2008), redovisar grundförutsättningarna för skred och ras 
längs med Ljusnan. Marken mellan Ljusnan och det aktuella området, norr om området, är 
klassificerad som stabilitetszon 1, det finns förutsättningar för initiala spontana eller 
provocerade skred eller ras.  
 
Forts s 14 
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 Diarienummer 
   KS 0547/15 
 
§ 8 forts 
 
Ändring av detaljplan för Storbyn 48:1 
 
Marken för det aktuella området är klassificerad som stabilitetszon 2, där det inte finns 
förutsättningar för initiala skred eller ras, men zonen kan komma att beröras av skred och ras 
som initieras inom angränsande zon 1. Enligt skredkommissionens rapport 3:95 ska det för all 
nyexploatering, alternativt detaljplaneförändring, utföras minst en detaljerad 
stabilitetsutredning, även inom utredningsområdet för den översiktliga stabilitetskarteringen.   
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 december 2015 
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   KS 0006/16 
 
§ 9 
 
Namnsättning av vägar inom sjukhusområdet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Vägen som går in till sjukhuset från Verkstadsskolevägen erhåller namnet Vårdslingan. 
 
2. Vägen som går in till baksidan av sjukhuset från Lasarettsgatan erhåller namnet 

Granbacken. 
 
 

Sammanfattning  
 
Region Gävleborg har efter genomförd ombyggnad i och vid sjukhuset inkommit med 
begäran om att vägarna inom sjukhusområdet namnsätts. Man har själva kommit med 
förslagen att vägarna får namnen Vårdslingan och Granbacken. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 januari 2016 
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
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   KS 0538/15 
 
§ 10 
 
Ansökan från Loos Bygderåd/Loosveckan gruppen gällande 
marknadsföring av arrangemang under Loosveckan - Vinter 2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från Loos Bygderåd gällande marknadsföringskostnader inför 

arrangemanget ”Loosveckan Vinter” vecka 9 och 10 2016 bifalles med maximalt 5 000 
kronor. 

 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för arrangemangsstöd. 

 
 

Sammanfattning  
 
Loos Bygderåd arrangerar under sportlovsveckorna 9-10 ”Loosveckan Vinter” där ett antal 
olika offentliga evenemang arrangeras kostnadsfritt för allmänhet, sportlovslediga barn och 
ungdomar samt tillresta turister. Då merparten av evenemangen genomförs ideellt och 
kostnadsfritt för deltagare/besökare ansöker nu föreningen hos Ljusdals kommun om ett 
ekonomiskt bidrag för annonskostnader inför arrangemanget om maximalt 5 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 december 2015 
Bidragsansökan från Loos Bygderåd 11 december 2015 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-01-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0025/16 
 
§ 11 
 
Projekt "Utvecklingsplan för fiskeresursen och vattenvård i Ljusnan-
Voxnans avrinningsområde" 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun deltar i projektet ” Utvecklingsplan för fiskeresursen och 

vattenvård i Ljusnan-Voxnans avrinningsområde” och upprättar en 
fiskevårdsplan för Voxnans avrinningsområde. 

 
2. Medfinansiering med 250 000 kronor täcks av medel från naturvårdsfonden. 
 
 
Sammanfattning  
 
År 2011 började Ljusdals kommun att planera för att ta fram en ny, tidsenlig fiskevårdsplan 
samtidigt som medel för en uppstart på projektet avsattes. Året därpå, 2012 tillsattes en 
projektledare för att driva arbetet och framställa fiskevårdsplanen. Fram tills hösten 2015 
har det, parallellt med att flera fiskevårdsåtgärder projekterats och genomförts, bedrivits ett 
omfattande inventeringsarbete i stora delar av kommunen. Fiskevårdsplanen för Ljusnans 
avrinningsområde är nu klar och utsänd på remiss. 
 
Under hösten 2015 har Bollnäs kommun, Ovanåkers kommun tillsammans med Ljusdals 
kommun skickat in en gemensam ansökan till länsstyrelsen om medel till projektet 
”Utvecklingsplan för fiskeresursen och vattenvård i Ljusnan-Voxnans avrinningsområde”. 
Avsikten är att inventera, utreda och upprätta förslag på fiskevårdande åtgärder i 
avrinningsområdena. Eftersom avrinningsområdena och vattendragen går in i de olika 
kommunerna föreslås att arbetet samordnas.  För Ljusdals del handlar det om att upprätta en 
fiskeplan för den del som inte ingår i det tidigare uppdraget, det vill säga Voxnans 
avrinningsområde. 
 
Totalt har nu Länsstyrelsen Gävleborg beviljat ett projektbidrag på 1 900 000 kronor för de tre 
deltagande kommunerna. Stödandelen är 50 procent av den totala kostnaden vilket gör att hela 
projektet omfattar 3 800 000 kronor. Bollnäs kommun står som sökande för projektet där 
Ljusdals kommun och Ovanåkers kommun är medsökande. Avsikten är att Bollnäs kommun 
sköter administration och ekonomi i projektet även för de medsökande kommunerna. 
 
För Ljusdals kommuns del handlar det om ett projektbidrag på 500 000 kronor där 
medfinansieringen om 250 000 kronor kommer att tillskjutas via fiskevårdsanslaget (också 
det från länsstyrelen).  
 
Forts s 18 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-01-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0025/16 
 
§ 11 forts 
 
Projekt "Utvecklingsplan för fiskeresursen och vattenvård i Ljusnan-
Voxnans avrinningsområde" 
 
Kommunen behöver i sådana fall tillskjuta 250 000 kronor från till exempel 
naturvårdsfonden. Totalt omfattar då projektet för Ljusdals kommuns del 1 000 000 kronor 
att spendera på fiskevårdsplanen för Voxnans avrinningsområde. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sin bedömning att det hittills har varit svårt att 
hitta extern finansiering för utredningsarbeten vad gäller till exempel fiskevårdsplaner. 
Projektet ger en unik chans att även upprätta en fiskevårdsplan för Voxnan till en låg 
kostnad för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 januari 2016 
 
Yrkanden  
 
Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-01-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 12 
 
Information om miljömål 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Niklas Svensson informerar om ett möte som hölls med länsstyrelsen den 20 december 2015. 
Lars Molin (M) och Jonny Mill (LB) deltog tillsammans med några tjänstemän från 
förvaltningarna.  
 
Vid mötet hade man brainstorming och försökte hitta förslag om vad Ljusdals kommun kan 
ha för realistiska, konkreta åtgärder som är realistiska och man tror man kan genomföra. 
 
Tanken är att avtal om miljömålen ska tecknas den 17 juni på slottet i Gävle. 
 
Nu kommer uppdrag att skickas ut till förvaltningarna och det är förvaltningarna som ska 
arbeta med ta fram åtgärdsförslag. 
 
Nytt möte ska hållas med länsstyrelsen under våren. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-01-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 13 
 
Fördelning av ärenden mellan utskotten 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ledamoten László Gönczi (MP) ställer en fråga om hur fördelningen av ärenden mellan 
allmänna utskottet och samhällsutvecklingsutskottet går till.  
 
Samhällsutvecklingsutskottets sekreterare svarar att principen i stort sett ska vara att ärenden 
som tillhör respektive förvaltning också ska placeras i motsvarande utskott, men att det ibland 
görs avsteg från detta. Fördelningen görs i normalfallet vid kommunstyrelsens beredning. 
 
László Gönczi tycker att principen för hur fördelningen mellan utskotten sker bör ses över. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-01-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 14 
 
Möte gällande Los bibliotek 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ledamoten Iréne Jonsson (S) ställer en fråga om mötet som Los bygderåd bjudit in till 
gällande Los framtid och framförallt om Los bibliotek. 
 
Ordförande Jonny Mill (LB) svarar att han och Ulf Nyman (C) avser att delta. Bibliotekschef 
Birgitta Sandqvist-Andersson kommer också att delta. 
 
Det är en fråga med många delar där också frågan om bokbuss borde diskuteras. 
 
Det har inkommit en mängd skrivelser i ärendet. Många skrivelser innehåller felaktiga 
påståenden som bemötts sakligt av Birgitta Sandqvist-Andersson.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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