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§ 55

2017-04-11

Dnr 00001/2017

Budgetramar för samhällsutvecklingsförvaltningen 2018
och ELP 2019-2020
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslag till samhällsutvecklingsförvaltningens budgetramar 2018, ELP 20192020 för drift och investering med tilläggsäskanden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Driftbudgeten för samhällsutvecklingsförvaltningen har beräknats utifrån beslutad
ekonomisk långtidsplan (ELP) för 2018 och 2019. Utöver detta finns ett antal
tilläggsäskanden från och med 2018 och framåt.
Enligt tidigare fattade beslut:
• Enligt beslut i kommunstyrelsen 11 augusti 2016, § 190 ska Ljusdals
kommun medverka som partner och medfinansiär i Life-projektet ”VoxnanMellanljusnan: Restaurering av flottledsrensade vattendrag” med en summa
på en miljon kronor fördelad på fyra år, 2018-2021.
• Enligt beslut i kommunstyrelsen 3 november 2016, § 270 har Ljusdals
kommun ställt sig positiva till en ansökan som utformats av Ovanåkers
kommun om att Voxnadalen blir ett biosfärområde. Ljusdals kommun ska
bidra med 100 000 kronor per år för finansiering av administrationen.
• Enligt beslut i kommunstyrelsen 12 januari 2017, § 20 ska ett årligt
ekonomiskt bidrag beviljas till de bygderåd/byalag som aktivt bedriver
verksamhet i syfte att utveckla den egna bygden. Total kostnad för detta är 50
000 kronor per år.
• Etableringen av Kulturcentrum på Slottegymnasiet har påbörjats under 2016
och fortsätter 2017 med anslagna medel från kommunstyrelsens
utvecklingsreserv. Utifrån organisationen 2017 så har en beräknad budgetram
för 2018 och framåt räknats fram enligt tidigare beslut.
Äskanden utöver ram:
Under 2017 kommer Slottegymnasiets aula att renoveras vilket kommer att
medföra ökade hyreskostnader samt övriga driftkostnader. Detta finns med bland
samhällsutvecklingsförvaltningens äskanden.
Plan och bygg kommer under 2018 att ha behov att utöka en halvtidstjänst som
bygglovshandläggare till en heltidstjänst.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljöenheten har behov av ytterligare en heltidstjänst för att kunna utföra alla de
tillsynsuppdrag som enheten är ålagd att utföra.
Biblioteket kommer på grund av brandskadan i Förvaltningshuset att få en utökad
hyreskostnad vilken i nuläget är svår att beräkna.
Fritidsenheten kommer att få ökade driftkostnader på Älvvallen efter att ett nytt
omklädningsrum har byggts. Det blir även ökade hyreskostnader på simhallen
efter att den planerade investeringen i en ny reningsanläggning har genomförts.
Enligt avtal för Kajevall och Kolsvedja så har enheten även fått ökade kostnader i
form av projektbidrag, försäkringar samt underhåll.
Investeringsbudgeten är beräknad utifrån tidigare beslutad ELP där
verksamheterna har prioriterat sina investeringar under åren 2018-2020.
Utöver detta finns ytterligare behov av investeringar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens protokoll 14 mars 2017, § 33
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och sifferunderlag 31 mars 2017
Konsekvensanalyser
Situationsplaner

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerandes signatur
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5(26)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

§ 56

2017-04-11

Dnr 00178/2017

Ställningstagande angående förhöjd standard på
hållplatserna Järvzoo i Järvsö
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Förfrågan till Trafikverket om förhöjd standard på hållplatserna Järvzoo i
Järvsö godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen för Ljusdals kommun påtalar vikten av att Järvsö utvecklas som
turistmål och portal för besöksnäringen i kommunen och i länet. Vidare står att
kommunens trafikmiljö skall vara säker och hälsofrämjande. Enligt den
fördjupade översiktsplanen för Järvsö har busstrafiken i kommunen stor betydelse
för befolkningens möjligheter att nå olika målpunkter utan bil. I ett
jämställdhetsperspektiv är lokaltrafiken av stor vikt för allas möjligheter att
uppleva Järvsö oavsett tillgång till bil eller inte.
Ett detaljplanearbete för skidnedfart och lift från södra delen av Järvsöbacken ner
till Doktorsdammen påbörjades under 2016. Samtidigt påbörjade Trafikverket
projektering av hållplatsförbättringar utefter väg 83 som en del i arbetet med
länstransportplanen. Länstransportplanens mål är bland annat att öka den
regionala tillväxten genom åtgärder som främjar ett hållbart resande genom
utveckling av kollektivtrafiken.
Under samrådet till ”Detaljplan för Öje 5:67, Järvsö Kyrkby 23:2 samt Öje 11:21”
lyfte X-Trafik problemet med hållplatsen Järvzoo längs väg 83 i södergående
riktning strax utanför planområdet.
X-Trafik skriver:
”Busshållplats Järvzoo på Turistvägen i anslutning till planområdet har dålig
standard. Bussar som stannar vid hållplatsen står på körbanan vilket medför
störningar för trafiken på väg 83. I körriktning söderut medför det att trafiken på
väg 83 stoppas upp i motlut”.
”En hållplats med god standard i anslutning till liften medför större möjligheter
att utnyttja kollektivtrafiken för resor till/från området”.
Projektering av hållplatserna längs väg 83 mellan Kilafors och Ljusdal pågår för
närvarande och byggstart förväntas ske under sommaren 2017.
Beställarorganisationen hos Trafikverket önskar en skrivelse med kommunens, X-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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trafiks och turistnäringens ställningstagande gällande önskan och behov av en
utökad standard på hållplatsen Järvzoo. Skrivelsen ska skickas till Trafikverket
som underlag inför fortsatt arbete och ställningstagande i frågan.
Många av Järvsös turistmål nås via hållplatsen Järvzoo. Rovdjurcentret de 5 stora,
Järvzoo, Bergshotellet, Järvsöbacken och Bergcykelparken är några av dessa.
Området är under ständig utveckling och expansion. En ny cykel- och skidnedfart
med lift skulle innebära ett högre tryck på hållplatsen och att bussarna tvingas
stanna längre för av- och påstigning med köbildning på väg 83 som följd. En
hållplatsficka skulle vara önskvärt för att skapa en bättre och säkrare trafikmiljö
som främjar ett hållbart resande.
Föreslagen mark:
Det är önskvärt att standarden på hållplatserna Järvzoo höjs både i södergående
och norrgående riktning. Hållplatsen i södergående riktning anses dock vara
högre prioriterad i dagsläget. I anslutning till hållplatsen löper trottoarer norrut
mot Doktorsdammen och framtida skidbacke och lift samt söderut mot
Vallmovägen och anslutande GC-väg. Hållplatsen gränsar idag till fastigheten Öje
6:48, vilken skulle kunna nyttjas för en framtida hållplatsficka. Den del av
fastigheten som gränsar mot väg 83 är ca 40 meter lång och 6,5 m bred, vilket
tillsammans med trottoaren ger en ungefärlig bredd på strax under 8 meter.
Fastigheten ligger utlagd som kvartersmark inom gällande detaljplan men en
åtgärd med hållplatsficka skulle inte strida mot planen då denna inte är
bygglovpliktig.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 mars 2017, § 33
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 mars 2017
Förslag till ramar 2018-2020

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt
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§ 57

2017-04-11

Dnr 00354/2016

Försäljning av mark i Hennan vid fastigheten Välje 2:35
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunen säljer ett område om cirka 3 300 kvadratmeter av fastigheten
Välje 2:35 till ägarna till Välje 2:12 för en köpeskilling av 7 kronor per
kvadratmeter.

2.

Köparna erlägger kostnader för fastighetsbildning.

Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheten Välje 2:12 har inkommit med förfrågan om att få förvärva
ett område om cirka 3 300 kvadratmeter av fastigheten Välje 2:35 för att lägga till
sin fastighet.
Kommunen har vid tidigare tillfällen sålt mark mellan tomterna och
kraftledningen till två tomter söder om Välje 2:12.
Kommunens skoglige tjänsteman har bedömt att det står cirka 200 skbm/ha på det
aktuella området. Vårt förslag till kvadratmeterpris utifrån detta är 7 kronor per
kvadratmeter. Köparen erlägger fastighetsbildningskostnaderna.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta, 30 mars 2017
Begäran om köp av mark i Hennan vid Välje 12:2, 12 augusti 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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Dnr 00531/2016

Skrivelse från Järvsö Grottbad AB gällande förvärv av
mark på fastigheten Järvsö Kyrkby 23:2
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunen utfärdar ett ”Letter of Intent” gällande försäljning av del av
Järvsö Kyrkby 23:2 till Järvsö Grottbad AB.

Sammanfattning av ärendet
Järvsö Grottbad AB har inkommit med anhållan om att få köpa ett område av
fastigheten Järvsö Kyrkby 23:2 för den planerade badanläggningen.
Detaljplaneuppdrag för projektet finns och bolaget har att komma in med
underlag för planläggningen.
Tilltänkta finansiärer vill ha en säkerhet för att kommunen kommer att sälja
marken till bolaget.
Förvaltningen anser det inte lämpligt att försälja mark förrän detaljplan föreligger
och finansieringsfrågan är löst. Däremot kan kommunen utfärda ett ”Letter of
Intent” innebärande att kommunen förbinder sig att försälja marken till bolaget
efter att ovannämnda frågor är lösta. Möjligen kan man också fastställa en
köpeskilling.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 mars 2017
Önskemål om markförvärv 15 december 2016

Justerandes signatur
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Dnr 00016/2017

Försäljning av mark från fastigheten Nore 17:12
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunen säljer ett område om cirka 1400 kvadratmeter av fastigheten
Nore 17:12 till ägaren till fastigheten Måga 2:30 för en köpeskillingen av 30
kronor per kvadratmeter.

2.

Kostnaderna för fastighetsbildningen erläggs av köparen.

Sammanfattning av ärendet
Dåvarande ägare till Måga 2:30 önskade utöka sin fastighet med mark från Nore
17:12. Beslut togs den 18 mars 2014, § 49 av kommunstyrelsen att sälja området
för 30 kronor per kvadratmeter.
Måga 2:30 har idag nya ägare som önskar fullfölja köpet med samma villkor.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 april 2017
Önskemål om att få köpa mark 5 januari 2017
Kommunstyrelsens protokoll 18 mars 2014, § 49
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Dnr 00189/2017

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. Ansökan
är väldigt omfattande och gäller bland annat ombyggnad av toalett och golvvärme
med mera. Kostnaden för de sökta åtgärderna är beräknad till 2 338 750 kronor.
Mycket av det som ansökan omfattar innebär tillskapande av nya funktioner och
samhällsutvecklingsförvaltningens tillgänglighetsansvarige informerar om att det
finns vissa saker som man skulle kunna tillmötesgå, men att många av
önskemålen inte är förenliga med lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Ärendet kommer att återkomma till samhällsutvecklingsutskottet vid ett senare
sammanträde.

Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00190/2017

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Ansökan avslås med motiveringen att avsikten med
bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga funktioner i bostaden, inte
att tillskapa nya funktioner eller åtgärda saker som behöver åtgärdas av
väsentligen andra orsaker.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen gällande
ombyggnad av badrum/wc till dusch/wc.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att ansökan avslås med motiveringen
att avsikten med bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga funktioner i
bostaden, inte att tillskapa nya funktioner eller åtgärda saker som behöver
åtgärdas av väsentligen andra orsaker.

Beslutsexpediering
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning)
Roland Nilsson
Delegeringspärm
Akt
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Dnr 00180/2017

Lokal trafikföreskrift om stoppförbud på Bokhandlargränd
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Ny trafikföreskrift om förbud mot att stanna i Bokhandlargränd godkänns.

2.

Ny trafikföreskrift om parkering i Bokhandlargränd godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Polisen anser att det uppstår problem med blockerad trafik på Bokhandlargränd
då det ofta händer att bilar står parkerade där parkeringsförbud råder. Tyvärr går
det inte att utdela parkeringsanmärkning för korta stopp under 6 minuter. För att
minska problemet krävs stannandeförbud så att anmärkning kan sättas på bilen
omedelbart efter att den parkerats.
På två markerade platser är parkering i 5 minuter tillåten. Den trafikföreskriften
behöver uppdateras eftersom den är kopplad till föreskriften om parkeringsförbud
som nu ska ersättas med stannandeförbud.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 mars 2017
Förslag till trafikföreskrifter
Yrkanden
Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt
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Dnr 00182/2017

Lokal trafikföreskrift om parkering vid IP Bjuråkersvägen
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Ny lokal trafikföreskrift om parkering på Bjuråkersvägen vid IP godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Idag finns en parkeringsficka med markerade platser på Bjuråkersvägen utanför
IP. Fickan används framförallt vid bandymatcher och träningar. Bjuråkersvägen
är huvudled och därmed är parkering inte tillåten med annat än att särskilt beslut
tas och platsen skyltas med P. Denna trafikföreskrift gör så att parkering blir
laglig i parkeringsfickan.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 mars 2017
Förslag till lokal trafikföreskrift
Karta
Yrkanden
Christer Sjöström (M), Björn Mårtensson (S): bifall till
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt
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Dnr 00183/2017

Lokal trafikföreskrift om östra parkeringen mellan
Hotellgatan / Stationsgatan
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Ny trafikföreskrift för parkering på markerade platser mellan Hotellgatan och
östra Stationsgatan godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Idag finns en parkeringsyta öster om Stationsgatan och söder om Hotellgatan. Där
får man idag parkera 24 timmar på markerade platser. Ett antal platser är förhyrda
men på övriga platser har det varit oklart för trafikanterna hur länge man får stå.
Syftet med denna trafikföreskrift är att förtydliga reglerna på platsen. I samband
med införandet av trafikföreskriften kommer även skyltningen på parkeringsytan
att göras om så att det blir tydligt vad som gäller.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 mars 2017
Förslag till lokal trafikföreskrift
Karta

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerandes signatur
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§ 65

2017-04-11

Dnr 00372/2015

Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon
på del av Sjulhamregatan och del av Södra Järnvägsgatan i
Ljusdal
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Ny trafikföreskrift om fordonstrafik förbjuden på Södra Järnvägsgatan mellan
Magasinsgatan och Sjulhamregatan antas.

2.

Ny trafikföreskrift om fordonstrafik förbjuden på Sjulhamregatan mellan
Södra Järnvägsgatan och Björkhamregatan antas.

Sammanfattning av ärendet
Vägarna som föreslås få nya trafikföreskrifter slits hårt av den tunga trafik som
idag har timmeromlastningen som målpunkt. I och med att den nya vägen över
Östernäs öppnats kan övrig trafik välja att åka denna och slippa gropar och smuts
längs järnvägen. För att minska kommunens underhållskostnader för vägen och
undvika olycksrisker som kan uppstå vid timmeromlastningen föreslås att Södra
Järnvägsgatan och del av Sjulhamregatan stängs. Förbudet gäller inte för trafiken
som ska besöka timmeromlastning, XL-Bygg (om man färdas västerut) eller
Bondhotellet (om man färdas österut).
Kommunens väghållande enhet Gata/park har varit i kontakt med Trätåg AB som
har avtal med kommunen för timmeromlastning, samt med Jofab som fungerar
som underentreprenör för transporter. De anser att förslaget är mycket positivt.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 mars 2017
Förslag till lokala trafikföreskrifter
Yrkanden
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Ak
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§ 66

2017-04-11

Dnr 00384/2016

Om- och tillbyggnad av Vij förskola
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ett fristående personalrum placeras på Vij förskola.

2.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att omgående utföra
projektering, ansökan om bygglov samt upphandling av projektet.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade den 22 september 2016, § 96 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att en tillbyggnad med personalrum och en
förskoleavdelning genomförs på Vij förskola i enlighet med presenterade
ritningar. Bygglov beviljades för den beslutade åtgärden, under den fortsatta
projekteringen framkom nya önskemål från personalen.
Utbildningsnämnden har den 9 mars 2017, § 17 upphävt ovanstående förslag till
beslut och föreslår istället att en fristående byggnad för personalrum uppförs i ett
första skede.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 april 2017
Utbildningsnämndens protokoll 9 mars 2017, § 17
Utbildningsförvaltningsförvaltningens skrivelse 20 mars 2017
Riskbedömning Vij förskola 20 mars 2017
Yrkanden
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

§ 67

2017-04-11

Dnr 00040/2016

Information om återuppbyggnaden i Förvaltningshuset.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetschef Anders Berg informerar om återuppbyggnaden av
Förvaltningshuset:
Caféverksamheten
Hantverkargården har meddelat att de inte kommer att klara av att driva caféet/
restaurangen. Därför kommer kommunen att annonsera efter en ny entreprenör
som vill driva caféet/restaurangen. Förslag på koncept kommer att inhämtas och
samhällsutvecklingsutskottet kommer att få fatta beslut om vem som ska få
chansen. En rimlig marknadshyra måste sättas. I dagsläget finns redan tre
intressenter.
Solpaneler
Solpaneler kommer att monteras på Förvaltningshuset tak och dessa kommer att
bidra till uppvärmningen av huset. I foajén kommer en display monteras upp där
besökare kan se hur mycket el som produceras i dagsläget och hur mycket av
huset som kan värmas upp tack vare den.
Golven
Ljusdalssalen, Tallåsenrummet och Sunnanåsrummet kommer att få
textilbeläggning på golven. Detta beror bland annat på att Försäkringskassan
kräver sådan. Representanter för städenheten har varit på studiebesök i
Örnsköldsvik där hela kommunen har textilbeläggning. Enheten är inte
jättepositiv till textilbeläggning eftersom den är mer tungstädad, men har
accepterat detta och också fått en del tips från Örnsköldsviks kommun.

Beslutsexpediering
Akt
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§ 68

2017-04-11

Dnr 00179/2017

Namnbyte på Förvaltningshuset
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förvaltningshuset byter namn till ”Kommunhuset".

2.

Namnbytet genomförs formellt i samband med nyinvigningen av entréplan
sommaren 2017.

Sammanfattning av ärendet
I och med återuppbyggnaden av entréplan i Förvaltningshuset efter tidigare
brandattentat har nu avsevärda förbättringar i planlösning och layout kunnat
åstadkommas, i syfte att skapa mer attraktiva publika ytor i huset för allmänheten.
Entréplanet i huset har nu möjlighet att på ett bättre sätt än tidigare fungera som
en publik arena för olika typer av arrangemang och event riktade till såväl
medborgare som besökare i kommunen, förutom den service som erbjuds via
bibliotek, café samt reception för kommunala förvaltningar och
Försäkringskassan/Skatteförvaltning/Af.
I ljuset av detta föreslås att huset byter namn till ”Kommunhuset”, då detta på ett
bättre sätt speglar vilken typ av verksamhet och service som huset kan erbjuda
medborgare och besökare i kommunen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 mars 2017
Yrkanden
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20(26)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

§ 69

2017-04-11

Dnr 00468/2016

Ansökan från Färila-Revyn gällande bidrag till nya stolar
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Färila-Revyns ansökan om bidrag till stolar avslås.

Sammanfattning av ärendet
Färila-Revyn köpte 2004 en fastighet i Färila för att ha en lämplig spelplats för
sina föreställningar. Successivt har byggnaden renoverats och byggts om och är
nu en av kommunens viktigaste kulturlokaler för såväl lokala som tillresande
grupper och arrangörer. Finansiering av ombyggnation och utrustning har genom
åren i huvudsak skett genom eget ideellt arbete och olika insamlingsaktiviteter. På
grund av att de befintliga stolarna som inköptes 2007 nu behöver bytas ut
samtidigt som man haft en del andra utökade kostnader ansöker Färila-Revyn om
ett bidrag om 111 600 kronor för inköp av 150 nya stolar till revylokalen i Färila.
Beskrivning av ärendet
Under de 13 år som gått sedan Färila-Revyn köpte den gamla tandkliniken har
lokalen genom ett stort ideellt engagemang utvecklats till en viktig mötesplats för
Färilabor och andra besökare. Lokalen är en av de få mellanstora scenrum i
kommunen som uppfyller kraven för att ta emot turnerande professionella
föreställningar som till exempel Folkteatern Gävleborgs och Riksteaterns
produktioner. Inom kommunens skolkulturverksamhet används ofta Färila
revylokal och då bussas elever från hela kommunen till föreställningarna.
Förutom att genomföra de egna revyföreställningarna tar Färila-Revyn också ett
betydande samhällsansvar i och med ordnandet av en rad aktiviteter för olika
åldrar; filmvisningar, melodikryssträffar, loppmarknader, konserter med mera.
Med det centrala läget i byn är också arrangemang som t ex midsommarfirande
särskilt uppskattat bland de Färilabor som inte har möjlighet att transportera sig
till andra festplatser. Färila-Revyn bidrar på ett mycket förtjänstfullt sätt till en
lokal social hållbarhet genom sin mångfacetterade kulturverksamhet.
Möbler och annan inredning till kulturlokaler innebär ofta en stor ekonomisk
investering som dock inte ryms inom kommunens avsatta medel för bidrag till
kulturföreningar. Kommunen kan vid mottagandet av sådana ansökningar istället
hänvisa till andra tänkbara bidragsgivare. Olika bidragssatsningar inom EU
används emellanåt till att förse lokaler med utrustning. Länsstyrelsens
regleringsfonder är ett annat exempel som också sökanden hänvisats till i ett
tidigare skede. Ljusdals kommun har av naturliga skäl inte möjlighet att garantera
att medel utbetalas av dessa föreslagna bidragsgivare.
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Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 april 2017
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 mars 2017, § 46
Ansökan från Färila-Revyn 2 november 2016
Yrkanden
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Färila-Revyn
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70

2017-04-11

Dnr 00453/2016

Ansökan från Loos Idrottsförening om medel för inköp av
möbler till Nickelvallens servering- och samlingslokal
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Loos Idrottsförenings ansökan om medel för inköp av möbler till
Nickelvallens servering- och samlingslokal avslås.

Sammanfattning av ärendet
Loos Idrottsförening ansöker hos kommunstyrelsen i Ljusdal om 60 000 kronor
för inköp av nya stolar och bord till Nickelvallens serverings- och samlingslokal
då det 25 år gamla möblemanget är i behov av att bytas ut.
Genom ett ideellt engagemang från Loos Idrottförenings medlemmar
genomfördes en utbyggnad av Nickelvallen 2012 och är nu sedan Folkets Hus
försvunnit kommundelens officiella samlingslokal. Den är välbesökt och varmt
uppskattad i en rad olika sammanhang; föreningsmöten, jubiléer, årsmöten,
informationsträffar, jaktmöten, musikkafé och privata fester är återkommande
evenemang. Borgerliga begravningar och minnesstunder och dop har också
genomförts. Loos IF har hand om skötsel och drift av lokalen.
Det nuvarande möblemanget som anskaffades för mer än 25 år sedan är i behov
av att bytas ut. Loos IF ansöker därför om ett bidrag till 60 sittplatser med bord
om 60 000 kronor .
Möbler och annan inredning till kulturlokaler innebär ofta en stor ekonomisk
investering som dock inte ryms inom kommunens avsatta medel för bidrag till
kulturföreningar. Kommunen kan vid mottagandet av sådana ansökningar istället
hänvisa till andra tänkbara bidragsgivare. Olika bidragssatsningar inom EU
används emellanåt till att förse lokaler med utrustning. Länsstyrelsens
regleringsfonder är ett annat exempel som också sökanden hänvisats till i ett
tidigare skede. Ljusdals kommun har av naturliga skäl inte möjlighet att garantera
att medel utbetalas av dessa föreslagna bidragsgivare.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 april 2017
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 mars 2017, § 46
Ansökan från Loos IF 25 oktober 2016
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Yrkanden
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Loos Idrottsförening
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerandes signatur
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§ 71

2017-04-11

Dnr 00170/2017

Nominering till Ljusdals kommuns kulturstipendium och
kulturdiplom år 2017
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Utskottets förslag överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra
förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden. Stipendiet utdelas till
personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma
inom Ljusdals kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen.
Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom
kommunstyrelsen. Den totala stipendiesumman är 25 000 kronor.
Kommunstyrelsen äger rätt att uppdela summan på en eller flera mottagare eller
reservera medlen till nästa års stipendiesumma. Vid ansökningstidens utgång har
fyra nomineringar inkommit:
•
•
•
•

Ann-Christine Asplund och Anna-Karin Laursen, Naturbruksgymnasiet
Loos Bioklubb
Eva Kämsby
Sofia Lindström

Beslutsunderlag
Sammanställning av nomineringar till Kulturstipendium 2017, 3 april 2017
Utdelade kulturstipendier och kulturdiplom inom Ljusdals kommun

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 72

2017-04-11

Dnr 00007/2017

Information om konstprojekt
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kultursamordnare Marie Abrahamsson informerar om kommunens konst och
konstprojekt:
Kulturenheten arbetar bland annat med:
Konstprojekt
Inköp av konst
Reparation av konst
Rådgivning till konstnärer
Konstråd
Facebook-sida
In- och utlåning av konst
Tillfälliga projekt:
”Konst händer” på Gärdeåsen
Sanering av 500 verk (efter branden)
Nya Förvaltningshuset
• Anders Åberg
• Sture Collin
• Nina Svensson (utställning av sanering av konsten)
Nya skissuppdrag
Reparationer sedan 2012:
Spelglädje 2023 (nästa åtgärd)
Klara Mors 2027
Lyktstolpe 2025
Nickelmonumentet 2046
Lena Andersson, Keramik Järvsö 2026
Reparationer 2017:
Arenan, Sture Collin
Eldgaltar Leif Andersson
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Kommande reparationer:
Mosaik Slottegymnasiet
Kam, Sax, Lur
Enprocentregeln på all om-, till- och nybyggnad:
- Förvaltningshuset
- Slotteaulan, Slottehubben
Övrigt:
Konstpolicy
Nya konstvandringar
Inventering av löskonst
Regionala konstprojekt
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