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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
     
 
§ 118 
 
Information från fritidsgårdarna 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Chefen för fritidsgårdarna Esbjörn Johansson informerar om fritidsgårdsverksamheten: 
 
Kommunen har fem fritidsgårdar: 
 
Kläppa fritidsgård i Ljusdal  öppet 6 kvällar per vecka   3,5 tjänst 
Metro fritidsgård i Järvsö  öppet 3 kvällar per vecka  2,0 tjänst 
Kåken fritidsgård i Färila  öppet 3 kvällar per vecka 2,0 tjänst 
Går´n fritidsgård i Los  öppet 2 kvällar per vecka timanställd 10 timmar 
Klondike fritidsgård i Ramsjö  öppet 2 kvällar per vecka  timanställd 10 timmar  
 
Esbjörn informerar om att gårdarna är välbesökta och fritidsledarnas uppgift är bland annat att 
vara lyhörda, bekräftande, stödjande och stärkande. Verksamheten handlar mycket om 
delaktighet och inflytande samt utveckling på ett personligt plan. 
 
Att Kläppa fritidsgård nu har öppet på lördagkvällar har slagit väl ut, men det är svårt att mäta 
om det förhindrar kriminell verksamhet och liknande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0415/14 
 
§ 119 
 
Vägar och fiber i Tallåsen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras för att karta ska tas fram över vilka vägar som sköts av vem. 

 
 
Sammanfattning  
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg redogör för problematiken i Tallåsen med skötsel 
av vägar och fiberdragning. 
 
Ede Västra Vägförening har skrivit till kommunen och framfört önskemålet att kommunen 
ska överta driften av deras vägar Strömvägen och Åsbergsvägen. 
 
I Tallåsen har det länge varit svårt att få till en fungerande vägförening. Kommunen sköter 
idag ett antal vägar då dessa redan hade kommunal drift när de förrättades in i Tallåsens 
vägförening. Vägföreningen kom aldrig i gång trots att länsstyrelsen utsåg en syssloman för 
uppdraget. 
 
En fastighetsägare i Tallåsen har också motsatt sig att grävning av fiber sker på hans mark. På 
marken finns en väg som är införrättad i gemensamhetsanläggning, vilket borde göra det 
möjligt att få genomföra grävning.  
 
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till samhällsutvecklingsutskottet i syfte att titta 
på helheten vad gäller vägar och fiber i Tallåsen. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen protokoll 7 maj 2015, § 141 
Skrivelser från Ede Västra Vägförening 
Skrivelser från markägare i Tallåsen 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): ärendet återremitteras för att karta ska tas fram över vilka vägar som 
sköts av vem. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsutskottet, Samhällsutvecklingsförvaltningen, Akt  
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0417/14 
 
§ 120 
 
Gatubelysning i Finneby - information 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet fattade den 9 december 2014, § 202 beslut om att ta bort 
belysningen i Finneby. Samhällsutvecklingsförvaltningen fick också i uppdrag att samråda 
med de boende och erbjuda ett begränsat antal belysningsstolpar som boende kan koppla in 
till privata fastigheter. 
 
Det har varit svårt för förvaltningen att få en kontaktperson i Finneby att föra dialog med. 
Dialogen har inte heller varit särskilt kreativ utan de boende har motsatt sig beslutet och inte 
velat höra talas om något övertagande. 
 
Enligt uppgift finns nu en vilja till övertagande av anläggningen. Samhällsutvecklings-
förvaltningen kommer att skriva till samtliga fastighetsägare i Finneby för att få ett klart 
besked. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 december 2014, § 202 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
     
 
§ 121 
 
Information om Klimat- och hälsomässa 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om att en klimat- och hälsomässa 
kommer att arrangeras i Ljusdal den 16 september på Riotorget/Förvaltningshuset som en del 
av den europeiska trafikantveckan. 
 
Dagen syftar till att anpassa resvanor, det vill säga att få oss att cykla, gå eller att åka 
kollektivt istället för att ta bilen i alltför stor utsträckning. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
     
 
§ 122 
 
Diskussion om Investeringar 
-Ny asfaltsplan etc 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunen har en femårig asfaltsplan som gäller under 2012-2016 (någon eftersläpning 
under 2017). Planen har inneburit en extra satsning på asfaltering av kommunens vägar för att 
komma ikapp där underhållet varit eftersatt. 
 
Samhällsutvecklingsutskottets ledamöter är nu angelägna om att planen får en fortsättning för 
att underhåll ska vara möjligt i tillräcklig grad. Annars finns risken att vi hamnar i samma 
situation igen. 
 
Ekonomichef Nicklas Bremefors har bjudits in till dagens sammanträde och han menar att en 
återrapportering av det nuvarande projektet först måste göras samt en bedömning om vi 
behöver ny plan eller om höjning av grundbudgeten ska till. 
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg menar att en årlig budget på 3,2 miljoner kronor 
vore bra till underhåll från 2018 eller halva 2017. Investeringar bör ligga utanför. 
 
Asfaltering kommer att tas upp vid budgetdialogen senare i höst. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 123 
 
Kulturcentrum Slotte 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till beslut 

innehållande att Kulturcentum ska verkställas, en projektplan för 2016 med startdatum 
samt begäran om pengar. 
 

2. Vid nästa sammanträde ska utskottet få en redovisning om planerna för aulan. 
 
  
Sammanfattning  
 
Musik- och kulturchef Lasse Norin har förberett en organisation för Kulturcentrum Slotte som 
är färdig för att köras igång. För att kunna driva ett kulturcentrum enligt förslaget måste 
personal anställas och kostnaden är beräknad till två miljoner kronor per år. 
 
Ärendet kommer från en motion från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V), 
Malin Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) som innebar en utredning om förutsättningarna för att 
skapa ett kulturhus i någon av kommunens redan befintliga lokaler, eller utreda 
förutsättningarna att skapa ett kulturhus i anslutning till Ljusdals Museums framtida lokaler.  
 
Kommunfullmäktige biföll motionen den 18 november 2013, § 197 och därefter gjorde 
samhällsutvecklingsförvaltningen en utredning som godkändes av kommunfullmäktige den 29 
september 2014, § 139. Samtidigt fick kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag 
på organisation och finansiering senast i januari månad 2015. Den 10 februari 2015, § 24 
beslutade allmänna utskottet att ärendet, såväl vad gäller finansiering som organisation, förs 
till samhällsutvecklingsutskottet för vidare beredning. 
 
Något beslut om att skapa ett kulturcentrum har inte fattats och i den rambudget som togs av 
kommunfullmäktige den 22 juni 2015, 137 budget för 2016 finns medel heller inte avsatta. 
 
Musik- och kulturchef Lasse Norin föreslår att man sätter i gång projektet under 2016 och att 
pengar omfördelas ur de 10 miljoner som finns i den så kallade utvecklingsreserven. 
Budgetberedningen måste därefter budgetera inför 2017 och framåt. 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med 
förslag till beslut innehållande att Kulturcentum ska verkställas samt en projektplan för 2016 
med startdatum samt begäran om pengar. 
 
Forts s 10

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 123 forts 
 
Kulturcentrum Slotte 
 
En redovisning om planerna för aulan önskas vid nästa sammanträde. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer László Gönczis yrkanden under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller dessa.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0306/15 
 
§ 124 
 
Remiss från Region Gävleborg gällande Kulturplan för Gävleborg 2016-
2018 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Remissyttrande enligt nedan till Region Gävleborg, avseende Regional Kulturplan 2016-

2018 godkänns med följande tillägg: 
 
”Planen är alltför lite plan och alltför mycket beskrivningar, åsikter, spekulationer. Det 
skulle vara mycket svårt att få vägledning i det konkreta arbetet med denna utformning. 
Stora delar av dokumentet borde presenteras i form av bilagor och fokuserade planer”. 

 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. László Gönczi yttrande ska följa med ärendet till kommunstyrelsen som bilaga till 

protokollet. 
 

 
Sammanfattning  
 
Remiss gällande förslag från Region Gävleborg till regional kulturplan har inkommit till 
kommunen. Yttrande ska vara regionen tillhanda senast den 16 september. 
 
Musik- och kulturchef Lasse Norin har gjort förslag till yttrande:  
 
Ljusdals kommun anser att en allt för stor del av de resurser som Region Gävleborg förfogar 
över för kulturell verksamhet är knutna till regionala kulturinstitutioner med verksamhet 
förlagd primärt i Gävle. Gävleborgs län är stort till ytan och de långa geografiska avstånden 
gör det svårt för invånare i Ljusdals kommun att ta del av det kulturutbud som dessa 
kulturinstitutioner erbjuder. Ljusdals kommun anser att en större del än för närvarande av 
Region Gävleborgs samlade resurser för kulturverksamhet borde avsättas för lokala 
utvecklingsprojekt och verksamheter ute i länets kommuner, där människor bor och verkar. 
Detta för att på ett bättre sätt uppfylla den uttalade ambitionen i den regionala kulturplanens 
skrivningar om att ”de regionala kulturverksamheterna skall bidra till livskraft och utveckling 
i Gävleborgs län”. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag remissyttrande 6 augusti 2015 
Remiss Kulturplan för Gävleborg 2016-2018 
 
Forts s 12
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0306/15 
 
§ 124 forts 
 
Remiss från Region Gävleborg gällande Kulturplan för Gävleborg 2016-
2018 
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB), Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till 
remissyttrande. 
 
László Gönczi (MP): László Gönczis yttrande ska följa med ärendet till kommunstyrelsen 
som bilaga till protokollet. 
 
Yvonne Oscarsson (V): Yttrandet ska kompletteras med: ”Planen är alltför lite plan och alltför 
mycket beskrivningar, åsikter, spekulationer. Det skulle vara mycket svårt att få vägledning i 
det konkreta arbetet med denna utformning. Stora delar av dokumentet borde presenteras i 
form av bilagor och fokuserade planer”. 
 
László Gönczi (MP): bifall till Yvonne Oscarssons yrkande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till de lagda yrkandena och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller dessa. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0179/15 
 
§ 125 
 
Ansökan från Dellen Kultur till projektet "Några spelmän i Hälsingland" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från föreningen Dellen Kultur avslås då föreningen har sitt säte i 

Hudiksvalls kommun och inte är verksam i Ljusdals kommun. 
 
 

Sammanfattning  
 
Föreningen Dellen Kultur ansöker hos Ljusdals kommun om ett ekonomiskt bidrag på 7 500 
kronor som delfinansiering av ett kulturprojekt med bild- och text-dokumentation av ett antal 
spelmän från Hälsingland. Dokumentationen skall resultera i en bok samt en utställning som 
primärt skall visas i samband med de större spelmansstämmorna i Hälsingland. (Norrbo, 
Delsbo, Bjuråker samt Gränsfors) 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 augusti 2015 
Ansökan från föreningen Dellen Kultur 20 april 2015 
 
Yrkanden  
 
Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Föreningen Dellen Kultur 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0146/15 
 
§ 126 
 
Bidrag för verksamheten 2015 till kulturföreningar för kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kulturföreningar med säte i Ljusdals kommun har möjlighet att årligen ansöka om allmänt 
verksamhetsbidrag. En garanti om 1 000 kronor per år i ”administrationsbidrag” finns för 
respektive förening och eventuella ytterligare bidrag fördelas utifrån föreningens redovisade 
kostnader för öppen verksamhet och arrangemang, samt inom ramen för de budgeterade 
medel som finns för ändamålet. 
 
Fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar: 
 
Järvsö Spelmanslag   1 000 kr 
 
Föne Forminnesförening   3 000 kr 
 
Västra Hälsinglands Slöjdförening  5 000 kr 
 
Ljusdalsortens Biodlarförening  1 000 kr 
 
Västra Hälsinglands Forskarförening  1 000 kr 
 
Hälsinglands Konstgille   5 000 kr 
 
Föreningen Skrivare i Hälsingland  8 000 kr 
    ________ 
 
Totalt:    24 000 kr 
 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar 22 juni 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 127 
 
Budgetförslag september för samhällsutvecklingsförvaltningen 2016 och 
ELP 2017-2018 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Driftbudget för 2016 samt ELP 2017-2018 gällande samhällsutvecklingsförvaltningen 

godkänns. 
 
2. Investeringsbudget för 2016 samt ELP 2017-2018 gällande samhällsutvecklings-

förvaltningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Utifrån beslutad budgetram i kommunfullmäktige i juni har samhällsutvecklingsförvaltningen 
upprättat ett förslag till driftbudget för 2016 samt ELP 2017-2018. 
 
Investeringsbudget för 2016 samt ELP 2017-2018 har upprättats enligt beslutad 
investeringsplan. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 juni 2015 
Förslag budget 2016-2018 24 juni 2015 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0462/14 
 
§ 128 
 
Beslut om antagande gällande detaljplan för Ramsjö skola  
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplan för Ramsjö skola antas.  
 
 
Sammanfattning  
 
Detaljplanen syftar till att ersätta markanvändningen ”allmänt ändamål” enligt hittills gällande 
detaljplan från 1978 för att öka användningsmöjligheterna av området efter det att skolan har 
lagts ned år 2014.  
 
Planen omfattar den kommunägda fastigheten Ramsjö 9:42 (Ramsjö skola) med flera. 
Planområdet är indelat i kvartersmark för bostäder, centrum, handel, kontor, 
besöksanläggning och skola, delvis uppdelat efter berörda fastigheter. Detaljplanen avviker 
inte från kommunens översiktsplan.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 juni 2015 
Antagandehandlingar 17 juni 2015 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0381/10 
 
§ 129 
 
Samrådsyttrande över ansökan om ändringtillstånd enligt miljöbalken 
gällande höjning av byggnadshöjden på vindkraftverk i Vindpark Tandsjö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.  
 
 
Sammanfattning  
 
Wpd Onshore Tandsjö AB avser att ansöka om ändringstillstånd för att utöka sitt befintliga 
tillstånd för 12 vindkraftverk i Tandsjö om högst 180 meters totalhöjd till 210 meters 
totalhöjd. Vindkraftsparken är ännu inte uppförd. Sedan tillståndet gavs har tekniken att 
bygga högre vindkraftstorn utvecklats och wpd bedömer att en ökning av den maximala 
tillåtna höjden med 30 meter ger en betydligt större energiproduktion. Förutom en höjning av 
totalhöjden avser wpd ansöka om ändring i tillståndet avseende en förlängning av hela det 
ursprungliga tillståndets giltighetstid till 35 år efter det att ändringstillståndet vunnit laga kraft 
samt en förlängning av igångsättningstiden till fem år efter det att ändringstillståndet vunnit 
laga kraft.   
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har lämnat förslag till yttrande och föreslår att 
kommunstyrelsen antar detta som sitt eget. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och förslag till yttrande 12 augusti 2015 
Samråd angående ändringstillstånd enligt miljöbalken för vindkraftpark Tansjö 20 maj 2014 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0322/15 
 
§ 130 
 
Näridrottsplats Ramsjö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Projektet Näridrottsplats Ramsjö tillförs 250 000 kronor extra. 

 
2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande 
 
 
Sammanfattning  
 
För 2015 har fritidsenheten 700 000 kronor i sin investeringsbudget till byggande av en 
näridrottsplats i Ramsjö. Tillsammans med representanter för Ramsjö SK har fritidsenheten 
tittat på eventuell placering av den. Föreningsrepresentanter tycker att gräsytan utanför Skolan 
vore den bästa platsen.  
 
Föreningen har informerats om att de som förening måste göra en ansökan till Hälsinglands 
Idrottsförbund för att erhålla bidrag från Idrottslyftet för att kunna förverkliga investeringen. 
Efter kontakt med Idrottsförbundet konstaterades att Ramsjö SK inte kan söka bidrag ur 
Idrottslyftet på grund av att man inte har någon ungdomsverksamhet och inte har sökt något 
LOK-stöd på många år. Detta är ett av grundkriterierna för att erhålla stöd från Idrottslyftet. 
Fritidsenheten har väckt frågan till Ramsjö SK om att enbart lägga konstgräs utan sarg som 
man skulle kunna spola på vintern, men föreningen vill ha en likadan näridrottsplats som 
finns i de övriga kommundelarna.  
 
Eftersom man inte kan erhålla bidrag från Idrottslyftet kommer inte den anslagna summan att 
räcka. Den senaste byggda näridrottsplatsen var i Los (2013) och slutsumman för den blev 
cirka 930 000 kronor. Om den politiska viljan fortfarande är att kommunen skall bygga en 
näridrottsplats i Ramsjö behövs ett beslut om att tillför extra medel till projektet i 
storleksordningen 250 000 kronor.   
 
Beslutsunderlag  
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 augusti 2015 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0309/13 
 
§ 131 
 
Förslag till ändring av tidigare beslut om fastighetsreglering 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Kommunen försäljer, med ändring av punkt två i samhällsutvecklingsutskottets beslut § 

70, 2015, ett område om cirka 910 kvadratmeter av fastigheten Slotte 46:1 till ägaren av 
fastigheten Slotte 28:4 till en köpeskiling av 60 kronor per  kvadratmeter. 

 
2. Det överlåtna området ska genom fastighetsreglering tillföras Slotte 28:4. 
 
3. Köparen erlägger kostnader för fastighetsbildning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 21 april 2015, § 70 att i första hand köpa 
fastigheten Slotte 28:4 till en köpeskilling av 100 per kvadratmeter och bilda en tomt på 1 590 
kvadratmeter och i andra hand avstycka en tomt på 910 kvadratmeter. 
 
Under hand har ägaren till Slotte 28:4 åter anmält intresse för att förvärva ovannämnda 910 
kvadratmeter under förutsättning att infart till området kan ske från vändplanen. 
 
Kommunens intresse i frågan har varit att skapa en byggbar tomt med nutidens storlek på hus. 
Det är av mindre betydelse vem som slutligen äger och bebygger tomten.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 augusti 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 april 2015, § 70 
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0516/13 
 
§ 132 
 
Motion från Yvonne Oscarsson, Kenneth Forssell, Stig Andersson (V) 
om ett Idrottspolitiskt program 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Yvonne Oscarsson med flera (V) har i en motion föreslagit att Ljusdals kommun beslutar om 
att upprätta ett idrottspolitiskt program. 
 
Motionärerna menar att Ljusdals kommun behöver besluta om ett Idrottspolitiskt program. 
Detta finns redan i de flesta kommuner och borde vara en självklarhet i en idrottstät kommun 
som Ljusdal. Rubriker i programmet skulle kunna vara: Befolkningens hälsa, jämlikhet och 
integration, jämställdhet och demokrati, tillgänglighet, samverkan, större arrangemang och 
elitverksamhet, bidrag samt en genomförandeplan.  

 
Programmet bör tas fram genom ett strukturerat process/utvecklingsarbete där kommunen och 
föreningar gemensamt arbetar fram ett idrottspolitiskt program. SISU, idrottsutbildarna, som 
är utbildade och vana, kan bistå i det konkreta arbetet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013, § 226 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att förvaltningen ges i uppdrag att lämna förslag på 
idrottspolitiskt program. 
 
I sin bedömning skriver han att fysisk aktivitet genom organiserad idrott, spontan sådan eller 
motion har, om den utförs i rimlig mängd, dokumenterad positiv effekt på vår hälsa och 
människors välmående. Kommunen bidrar på flera sätt, genom föreningsstöd, anläggningar, 
skolans idrott med mera till att uppmuntra fysisk aktivitet. 
 
 
Forts s 21

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0516/13 
 
§ 132 forts 
 
Motion från Yvonne Oscarsson, Kenneth Forssell, Stig Andersson (V) 
om ett Idrottspolitiskt program 
 
Ett idrottspolitiskt program skulle sannolikt inspirera till nya och än mer utvecklade insatser 
inom området, samtidigt som ett sådant program kunde bekräfta den verksamhet som redan 
bedrivs i vår kommun. 
 
För närvarande pågår arbetet med att utforma Arena Ljusdal, samtidigt har samhälls-
utvecklingsförvaltningen uppgiften att formulera kommunens ungdomspolitik. Det finns 
tydliga beröringspunkter mellan dessa och idrottspolitiken. 
 
Programmet bör utformas i bred kontakt med berörda enskilda och föreningar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att idrott är viktigt för kommunens 
invånare och besökare. Ett idrottspolitiskt program skulle hjälpa till att förbättra och 
samordna alla idrottsliga verksamheter samt skapa en struktur för att ytterligare utveckla 
verksamheter. I motionen lyfter motionärerna fram en rad väsentliga ämnesområden som alla 
är viktiga för kommunen. Motionen bifalles och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta 
fram ett förslag till idrottspolitiskt program. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 23 juni 2015 
Kommunledningskontorets yttrande 18 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2013, § 226 
Motion 9 december 2013 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0096/15 
 
§ 133 
 
Motion från Socialdemokraterna om nya parkeringsplatser på 
Doktorsgatan i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles. 

 
 

Sammanfattning  
 
Markus Evensson (S) har lämnat en motion angående nya parkeringsplatser i anslutning till 
Källbacka.  
 
Motionären skriver att runt omkring Källbacka på Doktorsgatan 10 är det ett ständigt behov 
av parkeringsplatser. En möjlig lösning kan vara att nyttja markområdet vid hörntomten, 
Doktorsgatan- Lasarettsgatan, för att göra en dagparkering för anställda och besökande. 
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att utreda förutsättningarna till att göra fler 
parkeringsytor i anslutning till Källbacka. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2015, § 70 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att motionen bifalles såtillvida att ett 
uppdrag ges till förvaltningen att se över trafiksituationen i samråd med verksamheterna. Var 
och om det ska tillskapas nya parkeringsplatser bör en sådan utredning få ge svaret på.  
 
Förvaltningen är positiv till att en översyn görs av området kring Källbacka med fokus på 
trafikproblemen. Eftersom det finns många verksamheter som alstrar trafik tror förvaltningen 
att det är viktigt med bred dialog. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver att problemen har funnits i många år men försvårats 
under senare år. Förvaltningen anser att det finns behov av fler åtgärder än enbart fler 
parkeringsplatser. Källbackaområdet får sin karaktär delvis tack vare den skogsmark som 
omgärdar husen. Det är viktigt att tänka över vilka parkeringsytor som angränsar till 
Doktorsgatan idag och hur långa gångavstånden är, innan det planeras parkeringsytor som 
delvis gör anspråk på skogsdungarna. 
 
Forts s 23

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0096/15 
 
§ 133 forts 
 
Motion från Socialdemokraterna om nya parkeringsplatser på 
Doktorsgatan i Ljusdal 
 
kommunstyrelsens ordförande Lars Molin föreslår att motionen bifalles. I sitt övervägande 
skriver han att trafiksituationen vid Källbaka är allvarlig då det inom området saknas 
parkeringsplatser, vilket kan leda till allvarliga olyckor. Bland annat kan barn bli inblandade. 
Motionen föreslås bifallas och en utredning görs av samhällsutvecklingsförvaltningen för att 
se över trafiksituationen i samråd med berörda verksamheter inom området. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 23 juni 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 4 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 mars 2015, § 70 
Motion 3 mars 2015 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0279/12 
 
§ 134 
 
Medborgarförslag gällande anläggning av Naturstig och park vid 
Kyrksjön 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att en Naturstig och 
park anläggs vid Kyrksjön. Naturstigen och parken ska användas för allmän studie och 
tillgång till skogliga studier för natur och kultur med olika träd och växter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 128 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver den 17 augusti 2012 i sitt yttrande att förvaltningen 
inte anser att varken investerings- eller driftbudgeten kan rymma den här typen av anläggning 
utan extra anslag. Att anlägga ett arboretum tar lång tid, kräver stort kunnande och 
engagemang samt kontinuerlig skötsel. Resurserna som krävs saknas idag inom den 
kommunala sektorn. 
 
Ljusdalsborna har dessutom, i medborgardialogen, efterfrågat en park med stort utbud i form 
av olika aktivitetsytor och det är den sortens parkanläggning som just nu projekteras. 
 
Kommunstyrelsens dåvarande ordförande Roland Bäckman föreslår den 9 oktober 2012 att 
motionen ska avslås med hänvisning till att det i nyligen avslutade medborgardialoger 
angående Östernäs har efterfrågats en park med stort utbud av aktivitetsytor.  
 
Kommunstyrelsen har sedan beslutat anlägga en sådan park vid Kyrksjön. Byggnationen är 
för närvarande under upphandling.  
 
Allmänna utskottet beslutade den 30 oktober 2012, § 185 att skicka ärendet till 
samhällsutvecklingsutskottet för att få kostnaderna för anläggning av ett arboretum klarlagda 
samt om det finns annan lämplig plats, än vid Kyrksjön, för anläggning av arboretum. 
 
Forts s 25

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0279/12 
 
§ 134 forts 
 
Medborgarförslag gällande anläggning av Naturstig och park vid 
Kyrksjön 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i yttrande från 21 oktober 2013 att frågan lämnas 
vidare till utbildningsförvaltningen för vidare utredning. 
 
I kompletterande yttrande från den 31 oktober 2013 skriver samhällsutvecklingsförvaltningen 
att på den yta inom Östernäsområdet som enligt detaljplan är avsedd för parkändamål byggs 
för närvarande en park och strandpromenad. Området är i sin helhet disponerat för olika delar 
som bidrar till områdets funktion och form. En yta som avsatts för en framtida betongpark för 
skateboard m m byggs inte klar i detta skede. Frågan om och i så fall när en betongpark skall 
byggas är inte avgjord. Ytan uppgår till cirka 4 000 m2. Samhällsutvecklingsförvaltningens 
bedömning är att det bör finnas andra områden som är mer lämpade än Östernäs park för ett 
eventuellt anläggande av ett arboretum. 
 
Utbildningsförvaltningen skriver den 10 december 2013 i yttrande att de inte kan ta ansvar för 
anläggande av en park med arboretum vid Kyrksjön. Förvaltningen skriver vidare: 
 
”Att skolan skulle kunna ta ansvar för anläggande och skötsel av ett arboretum placerat vid 
Kyrksjön är av praktiska och pedagogiska skäl uteslutet. Från Naturbruksgymnasiets sida 
finns däremot visst intresse för möjligheten att samordna anläggning och drift av ett 
arboretum med skolans ordinarie verksamhet. En förutsättning är då dock att placeringen blir i 
anslutning till skolan”. 
 
Kommunchefen skriver i yttrande den 13 maj 2015 att i den pågående Köpingsutvecklings-
processen avses alla inlägg och idéer för hur Ljusdals centrala delar skall stärkas komma att 
beaktas. Det är därför rimligt att i denna process även överväga anläggandet av ett arboretum. 
 
Medborgarförslaget föreslås bifallas såtillvida att dess intentioner inkluderas i 
Köpingsutvecklingsprocessen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin föreslår i sitt övervägande att medborgarförslaget 
avslås när det för närvarande inte finns resurser för att genomföra den föreslagna 
anläggningen samt för att sköta om denna. Det finns möjlighet att lyfta in medborgarförslaget 
för att eventuellt förverkligas i ett längre perspektiv i den process som pågår för att utveckla 
Köpingen. 
 
 
 
Forts s 26

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0279/12 
 
§ 134 forts 
 
Medborgarförslag gällande anläggning av Naturstig och park vid 
Kyrksjön 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 23 juni 2015 
Kommunledningskontorets yttrande 13 maj 2015 
Utbildningsförvaltningens yttrande 10 december 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 31 oktober 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 21 oktober 2013 
Allmänna utskottets protokoll 30 december 2012, § 185 
Kommunledningskontorets yttrande 9 december 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 17 augusti 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 128 
Medborgarförslag 4 juni 2012 
 
Yrkanden  
 
Iréne Jonsson (S): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0419/13 
 
§ 135 
 
Medborgarförslag gällande belysningspunkter vid busshållplatserna och 
utfarterna vid riksväg 83 vid Pållamon, Tallåsen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
  
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige gällande vägbelysning vid 
Pållamon, Tallåsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 180 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har i sin tur inhämtat yttrande från Trafikverket. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget avslås. 
 
Förvaltningen skriver att belysningen på den sträcka som medborgarförslaget tar upp har 
rivits efter beslut i kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott. Beslutet togs efter att det 
konstaterats att anläggningen var i mycket dåligt skick och sedan ledamöterna besökt platsen. 
Det går inte att spara enstaka stolpar mitt i anläggningen. Ska belysning finnas på de angivna 
platserna måste nya stolpar sättas upp och ny kabel dras dit. 
 
Trafikverket har kontaktats i sin roll som väghållare på platsen och ansvarig för 
trafiksäkerheten. Svaret från verket innehöll inget stöd för ett återinförande av vägbelysning.  
Trafikverket har i sitt yttrande inte heller funnit belysningen nödvändig för trafiksäkerheten. 
Även om busshållplatser finns längs sträckan är bostäderna få och avstånden långa till 
närmaste abonnemang. Belysning på platsen skulle bli mycket dyr i förhållande till nyttan. 
Busshållplatserna är dessutom utformade som fickor för ökad säkerhet. 
 
I kommunen har solcellsdrivna belysningspunkter testats. Även Trafikverket har testat dessa 
på ett antal busshållplatser, men tyvärr finns brister hos dessa ljuspunkter. Trafikverket ska 
utvärdera denna typ av belysning ytterligare och kommunen vill invänta denna utredning 
innan fler belysningspunkter med solcell sätts upp. 
 
Forts s 28
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0419/13 
 
§ 135 forts 
 
Medborgarförslag gällande belysningspunkter vid busshållplatserna och 
utfarterna vid riksväg 83 vid Pållamon, Tallåsen 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 
övervägande skriver han att samhällsutvecklingsutskottet har besökt platserna och menar 
att det inte går att spara enstaka stolpar mitt i anläggningen.  Trafikverket menar att 
belysning inte är nödvändig för trafiksäkerheten. Trafikverket önskar utreda vidare 
huruvida solcellsdrivna belysningspunkter skulle kunna användas. Tills vidare väntar 
kommunen in Trafikverkets utredning då solcellsdriven belysning skulle kunna vara en 
teknisk möjlig lösning i framtiden. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 24 juni 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 20 april 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 21 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 september 2013, § 180 
Medborgarförslag 24 september 2013 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0445/14 
 
§ 136 
 
Medborgarförslag gällande neddragningar för Los bibliotek 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren föreslår, mot 
bakgrund av nu planerade neddragningar för Los bibliotek, att 
 
1. Ljusdals kommunfullmäktige beslutar göra proportionellt lika stora neddragningar på 

övriga bibliotek inom kommunen. 
 

Eller 
 
2. Kommunens utvecklingsstrategi (Ljus) ändras till att stämma med kommunens 

förfarande. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014, § 266 att överlämna beslutanderätten 
gällande medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget avslås. 
 
Bibliotekschefen skriver att medborgarförslaget handlar om bibliotekets interna budget och 
arbetsprocesser. Los bibliotek får genom beslutade besparingar inte större reduceringar än den 
övriga biblioteksorganisationen. Alla kommundelar bidrar med besparingar.  
  
I nuvarande besparingsförslag har stor hänsyn tagits till avståndet från huvudorten och att 
filialen är ett viktigt kulturcentrum i västra delen av kommunen.  
 
En resurstilldelning som står i proportion till befolkningsunderlag, låntagare, skolelever, 
asylflyktingar och övrig invandring, samt personalens arbetsuppgifter och tid för 
kärnverksamheten litteraturservice, skulle innebära ytterligare minskning av resurser till 
filialen i Los. 
  
Forts s 30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0445/14 
 
§ 136 forts 
 
Medborgarförslag gällande neddragningar för Los bibliotek 
 
Vidare skriver bibliotekschefen att medborgarförslaget utgår ifrån att det skulle vara en större 
ekonomisk nedskärning i Los än på övriga bibliotek. Så är inte fallet. Påpekas ska att alla 
kommundelar påverkas av besparingarna. Förslagsställaren har förmodligen inte haft kunskap 
om att delar av budgeten är gemensamma resurser och att vissa uppgifter till stöd för 
filialbiblioteken måste utföras på huvudbiblioteket.  
 
Jämförs nedskärningar av grundkostnaderna för jämförbara bibliotek, så ligger de på samma 
nivå (cirka 14 procent i Los och även cirka 14 procent för de övriga biblioteken tillsammans). 
Minskningen av antalet tjänster i Los sker med 15 procent (0,125 heltidstjänst) och i de övriga 
biblioteken tillsammans också 15 procent (2 heltidstjänster). Under 2015 genomförs 
personalreduceringar på huvudbibliotek och filialer, men Los undantas och påverkas först 
under 2016. Sex procent av arbetstiden tas från Los och 94 procent tas från de övriga 
biblioteken. 
 
Vid jämförelse med övriga filialer så har Los bibliotek idag mest öppettid per invånare. Vid 
övriga filialer sker det mesta arbetet under bibliotekens öppettid, men i Los finns i år drygt 1,5 
dag (13 timmar) avsatt för inre arbete fördelat på 0,75 procent tjänst (Järvsö bibliotek t.ex. har 
5 timmar fördelat på 1,20 tjänster). En sänkning av de ordinarie öppettiderna 2016 i Los, bör 
därför inte vara aktuell trots minskad arbetstid. Däremot så kommer öppettiderna vid sjukdom 
och semester att påverkas från och med 2016, genom att ett centralt sparkrav införs. Syftet 
med detta är att undvika ytterligare nedskärningar av personal. Alla enheter berörs på något 
sätt av det centrala sparkravet. (Eventuellt så kan i vissa fall omfördelning av personal 
ordnas). 
 
Kommunstyrelsens ordförandes Lars Molin skriver i sitt övervägande att hela kommunen ska 
leva och kommunens service ska fördelas över hela kommunen. Olika delar av kommunen 
ska inte ställas mot varandra utan tvärtom ska kommunen utvecklas genom att alla delar 
samverkar och förstärker varandra. Intentionen i medborgarförslaget kan också tolkas i den 
riktningen under det att själva förslaget till beslut leder till en annan riktning i och med att det 
skulle innebära färre resurser till biblioteket i Los och av den anledningen föreslås 
medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 26 juni 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 26 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 15 december 2014, § 266 
Medborgarförslag 4 december 2014 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0472/14 
 
§ 137 
 
Medborgarförslag gällande tillägg i ordningsstadgan om förbud om 
spridning av lupiner utanför egen trädgård 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsförvaltningen för att kommunekologen ska 

beskriva problemet med lupiner. 
 
 

Sammanfattning  
 
I ett medborgarförslag föreslås att det beslutas om ett tillägg i den lokala ordningsstadgan så 
att det blir förbjudet att så eller på annat sätt sprida lupiner utanför sin egen trädgård. Den som 
ertappas eller på annat sätt avslöjas med sådan verksamhet ska själv utrota de lupiner han eller 
hon spritt ut. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2015, § 38 att delegera beslutanderätten 
gällande medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I sitt yttrande 
skriver förvaltningen: 
 
”När det gäller vilka delar som ska ingå i en framtida lokal ordningsstadga har 
samhällsutvecklingsförvaltningen haft en dialog med polisen under hösten 2014. 
Förvaltningen är överens med polisen om att det som står i ordningsföreskrifterna ska vara 
konkreta och angelägna regler som går att bevaka från polisens sida. Lupinspridning kan bli 
svårt att övervaka och kommer knappast att prioriteras hos polisen”. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin skriver i sitt övervägande att ett tillägg i 
ordningsstadgan om förbud av spridning av lupiner inte är praktiskt genomförbart då regeln 
inte skulle gå att övervaka av polisen. Av den anledningen föreslås att medborgarförslaget 
avslås. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 23 juni 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 25 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 januari 2015, § 38 
Medborgarförslag 17 december 2014 
 
Forts s 32
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0472/14 
 
§ 137 forts 
 
Medborgarförslag gällande tillägg i ordningsstadgan om förbud om 
spridning av lupiner utanför egen trädgård 
 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsförvaltningen för att 
kommunekologen ska beskriva problemet med lupiner. 
 
Jonny Mill (LB): bifall till László Gönczi yrkande. 
 
Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. Kommunekologen 
bjuds in till kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden prövar László Gönczis yrkande om återremiss och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras. 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-08-18 
 Diarienummer 
   KS 0256/15 
 
§ 138 
 
Minnesanteckningar från uppföljning och utvärdering av Ljusdals 
kommuns tillsyn enligt miljöbalken för kännedom till kommunstyrelsen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Länsstyrelsen Gävleborg har genomfört uppföljning och utvärdering av Ljusdals kommuns 
myndighetsnämnds tillsyn enligt miljöbalken. Kommunen besöktes den 5 maj 2015. 
 
Minnesanteckningar från länsstyrelsens besök har översänts till kommunen och dessa finns nu 
med för kännedom till kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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