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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 139 
 
Närljus utredning gällande Folkparken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet återemitteras för att få en realistisk inkomstkalkyl. En beräkning på vad det 

skulle kosta att driva folkparken i egen regi under en treårsperiod ska också göras. 
 
 
Sammanfattning  
 
Jenny Norberg, turismansvarig på Närljus informerar om den utredning som gjorts. 
 
Närljus har tittat på nuläget och identifierat åtta förutsättningar som påverkar verksamheten: 
• Marknad 
• Infrastruktur 
• Produkter 
• Arbetskraft 
• Insatsvaror 
• Kapital 
• Teknik 
• Regler och lagstiftning 
 
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. 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): ärendet återemitteras för att få en realistisk inkomstkalkyl. 
 
Björn Mårtensson (S): En beräkning på vad det skulle kosta att driva folkparken i egen regi i 
tre år ska göras. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller dessa. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0472/14 
 
§ 140 
 
Medborgarförslag gällande tillägg i ordningsstadgan om förbud mot 
spridning av lupiner utanför egen trädgård 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
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 spridit 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. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 18 augusti 2015, § 137 att återremittera 
medborgarförslaget till samhällsutvecklingsutskottet för att kommunekologen ska beskriva 
problemet med lupiner. Vid dagens sammanträde miljöchef Karin Hansson på plats för att 
informera om problematiken med lupiner. 
 
Forts s 6

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0472/14 
 
§ 140 forts 
 
Medborgarförslag gällande tillägg i ordningsstadgan om förbud mot 
spridning av lupiner utanför egen trädgård 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 augusti 2015, § 137 
Förslag till beslut 23 juni 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 25 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 januari 2015, § 38 
Medborgarförslag 17 december 2014 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0012/15 
 
§ 141 
 
Delårsbokslut SUF 2015 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Delårsbokslut per augusti 2015 samt helårsprognos för 2015 godkänns. 
 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. En redovisning av kostnaderna och händelseförloppet på Älvvallen, i samband med 

fotbollshallen, ska presenteras för kommunstyrelsen.  
 
 
Sammanfattning  
 
Drift: 
Delårsbokslut: 
Delårsbokslutet för samhällsutvecklingsförvaltningen visar på ett överskott på 9 231 000 
kronor varav 2 165 000 kronor är överskott på kapitalkostnader för investeringar som ännu 
inte är klara.  
 
De största avvikelserna finns på enheterna Planering och bygglov, Fastigheter, Gator och 
vägar, Parker och lekplatser samt Städenheten. 
 
Planering och bygglov har haft vakanta tjänster under delar av året samt högre 
bygglovsintäkter än beräknat. Enheten har även fått tillskjutna medel i budgeten för utredning 
om GC-väg mellan Ljusdal och Järvsö, vilken ännu inte genomförts. 
 
Fastighetsenheten har haft lägre driftkostnader främst avseende uppvärmning. Kostnaderna 
för periodiskt underhåll har under perioden varit lägre än beräknat på grund av att många 
arbeten kommer att ske under hösten. Kapitalkostnaderna har under perioden varit lägre än 
budgeterat på grund av att vissa investeringsobjekt ännu inte är färdigställda. 
 
Enheten för gator och vägar visar ett överskott för vinterväghållning på grund av snöfattig 
vinter. Kostnaderna för gatubelysning har under perioden varit lägre än beräknat bland annat 
på grund av övergång till energisnål belysning.  
 
Parker och lekplatser har haft lägre kapitalkostnader för Östernäsområdet än beräknat. 
 
 
Forts s 8

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0012/15 
 
§ 141 
 
Delårsbokslut SUF 2015 
 
Städenheten har haft lägre kostnader för löner på grund av återhållsamhet vid tillsättning av 
vikarier samt fler lönebidragsanställningar. 
 
Helårsprognos: 
Prognosen för samhällsutvecklingsförvaltningen visar på ett överskott på 5 400 000 kronor 
varav 2 700 000 kronor är ett beräknat överskott på kapitalkostnaderna. 
 
Skillnaden mellan resultatet i delårsbokslutet samt helårsprognosen består till stor del av att 
stora kostnader för uppvärmning samt vinterväghållning kommer under senare delen av året. 
 
De enheter som i delårsbokslutet uppvisar de största avvikelserna mot budget är även de som 
beräknas få den största prognosavvikelsen för 2015. 
 
Investeringar: 
Helårsprognos: 
Prognosen för samhällsutvecklingsförvaltningen visar på ett överskott på 10 486 000 kronor. 
Den största avvikelsen mot budget är iordningsställande av det nya industriområdet i Kläppa 
som blivit försenat på grund av överklagad upphandling. Projektet fortsätter 2016. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 14 september 2015 
Uppföljning och prognos per augusti 2015 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): En redovisning av kostnaderna och händelseförloppet på Älvvallen, i 
samband med fotbollshallen, ska presenteras för kommunstyrelsen.  
 
Björn Mårtensson (S): avslag till László Gönczis yrkande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller László Gönczis yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0272/14 
 
§ 142 
 
Beslut om antagande gällande detaljplan för Öje 28:1 med flera 
"Stenevägen" i Järvsö  
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplan för del av Öje 28:1 med flera antas. 
 
2. Utfartsförbudet tas bort längs hela fastigheten Järvsö-Kyrkby 2:17. 
 
László Gönczi (MP) deltar inte i beslutet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen omfattar mark utmed Stenevägen i Järvsö och syftar till att möjliggöra ny 
bebyggelse för bostäder, centrum och kontor. Detaljplanen utgår från fördjupad översiktsplan för 
Järvsö från år 2014 som utpekar området som ett bebyggelseområde för blandade funktioner. 
 
Marken i det centrumnära läget har delvis tidigare varit planlagd för bostäder men får nu fler 
lämpliga användningsområden. Den nya markanvändningen ersätter även ett område som 
tidigare har varit avsatt för allmänt ändamål. 
 
Den obebyggda marken utgörs i huvudsak av öppen mark som brukas. I fördjupad 
översiktsplan för Järvsö är det uttalat att ny bebyggelse generellt sett ska undvikas på 
jordbruksmark. Men planområdet utgör ett sådant undantagsområde som har utpekats för 
bebyggelse. Marken är till större delen redan planlagd och det finns tillgång till teknisk 
försörjning och infrastruktur. Ny bebyggelse skulle även förstärka och utveckla den 
befintliga bebyggelsestrukturen. En husrad utmed södra delen av Stenevägen har funnits 
sedan länge och planen bygger vidare på den strukturen. 
 
Med ny bebyggelse enligt planen skulle Stenevägen få ett tydligare och förlängt gaturum 
med bebyggelse på båda sidor om vägen. Placeringsmässigt, utformningsmässigt och 
utseendemässigt ansluter den nya bebyggelsen till den befintliga. Entréer vänds mot 
huvudgatan och ger ett välkommande intryck vid infarten till orten. Befintlig bebyggelse 
med kulturhistoriska värden tillvaratas i och med varsamhetsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag  
 
Antagandehandlingar 26 augusti 2015 
 
Forts s 10

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0272/14 
 
§ 142 forts 
 
Beslut om antagande gällande detaljplan för Öje 28:1 med flera 
"Stenevägen" i Järvsö  
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): utfartsförbudet tas bort längs hela Järvsö-Kyrkby 2:17.  
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0370/13 
 
§ 143 
 
Beslut om samråd gällande detaljplan för Hedenlundsvägen och del av 
Stationsgatan i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Detaljplan för del av Hedenlundsvägen och del av Stationsgatan i Järvsö skickas ut för 

samråd.  
 
 
Sammanfattning 
 
Trafikverket planerar en ombyggnation av korsningen riksväg 83/länsväg 696 
(Rödmyravägen) i Järvsö för att uppnå högre framkomlighet och trafiksäkerhet. I samband 
med ombyggnationen planeras Hedenlundsvägens anslutning till riksväg 83 att stängas 
eftersom utfarten har dålig sikt då den ligger i en uppförsbacke och i en kurva. Utmed 
Hedenlundsvägen ligger ett tiotal bostadshus och utfarten mot riksvägen är bostadsområdets 
enda utfart.      
 
Detaljplanen syftar till att planlägga en ny anslutningsväg till lokalgatunätet i Järvsö så att 
Hedenlundsvägens utfart mot riksvägen kan stängas.  
 
Planförslaget innebär i korthet att Stationsgatan förlängs parallellt med järnvägen i nordlig 
riktning och ansluter till Hedenlundsvägens nuvarande östra ände. Området mellan gatan och 
järnvägen planeras som naturmark. För att få högre framkomlighet på Hedenlundsvägen 
föreslås en breddning där det i dagsläget är som trängst, samt en mindre vändplan i vägens 
kommande västra ände. Gatumarken planläggs till största delen på mark som ägs av enskilda. 
Även återvinningsstationen vid järnvägsövergången omfattas av planen och 
markanvändningen föreslås bli teknisk anläggning och parkering.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samrådshandlingar 4 september 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
   
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0374/15 
 
§ 144 
 
Beslut om planuppdrag gällande detaljplan för del av Östernäs i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

bostadsetablering på Östernäs med hänsyn till föroreningar, översvämningsrisk, buller 
och klimatförändringar. Hänsyn ska även tas till gammal sjöbotten. 

 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har getts i uppdrag av kommunledningen/kommunchefen 
att hos samhällsutvecklingsutskottet söka planuppdrag för att möjliggöra bostäder på 
Östernäs.   
 
De gällande detaljplanerna för Östernäs antogs av kommunfullmäktige år 2009 och anger 
allmän plats för park samt kvartersmark för handel, kontor och idrott. Planernas 
genomförandetid har löpt ut i januari 2015. Parken har genomförts och invigts i augusti 2015, 
medan övriga delar inte är genomförda.   
 
Bostäder på Östernäs ligger i linje med det som har föreslagits i ett tidigt förslag till fördjupad 
översiktsplan för Ljusdal. Det finns samtidigt vissa svårigheter att planlägga för känslig 
markanvändning som bostäder på Östernäs eftersom både järnväg och timmeromlastning 
innebär störningar för omgivningen. Det finns även eventuella föroreningar i området samt 
risk för översvämning. Med tanke på just föroreningssituationen har bostäder tidigare inte 
varit aktuellt att pröva på området.   
 
Ska bostäder planeras på området bör det dock ske tillsammans med andra funktioner så som 
centrum, kontor och handel för att få möjlighet till blandade funktioner i området och på sikt 
få en levande, väl integrerad tätortsdel i Ljusdal. En flexibel plan vad gäller användning och 
bebyggelse bör kunna få en lång livslängd. I planen bör även en gatu- och kvartersstruktur 
utläggas i ett mönster som ansluter till det befintliga i Ljusdals köping.    
 
En ny detaljplan möjliggör även att befintlig gata som har anlagts på kvartersmark (mark som 
enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde) kan planläggas i efterhand 
som allmän plats/lokalgata. En ny plan möjliggör även att prickad mark för underjordiska 
ledningar på kvartersmark kan avlägsnas.    
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta ett 
planförslag för del av Östernäs innehållandes bostäder.     
 
 
Forts s 13

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0374/15 
 
§ 144 forts 
 
Beslut om planuppdrag gällande detaljplan för del av Östernäs i Ljusdal 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 september 2015 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
bostadsetablering på Östernäs med hänsyn till föroreningar, översvämningsrisk, buller och 
klimatförändringar. Hänsyn ska även tas till gammal sjöbotten. 
 
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 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0003/11 
 
§ 145 
 
Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för del av Borr 5:41 med 
flera i Lillhaga, Ljusdal "Bostäder vid Garvarvägen i före detta kraftled-
ningsgatan" 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Planuppdraget gällande planändring på del av Borr 5:41 med flera i Lillhaga återtas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 15 december 2010, § 161 samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag av att upprätta förslag till detaljplan för området vid Garvarvägen i 
Lillhaga. Förslaget skulle syfta till att planlägga området i den före detta ledningsgatan för 
bostäder. 
 
Ärendet har blivit liggande under en längre period då det inte har gått att fastställa om 
nuvarande koncession kommer att upphävas. Då koncession fortfarande finns för kraftledning 
i ledningsgatan och det inte har gått att fastställa koncessionens framtida vara eller icke vara, 
efter kontakter med såväl Energimarknadsinspektionen som svenska kraftnät, bedömer 
förvaltningen att ärendet borde återtas i avvaktan på att nya fakta framkommer. 
 
Om nya fakta uppkommer i frågan finns som alltid möjlighet att återigen initiera ett nytt 
planuppdrag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 augusti 2015 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 15 december 2010, § 161 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0013/11 
 
§ 146 
 
Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för del av Öje 6:57 med 
flera "Triangeln Vallmovägen del 2" i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Planuppdraget gällande detaljplan för del av Öje 6:57 med flera återtas/avslutas.  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslöt år 2010 om planuppdrag för området norr om Vallmovägen och 
Öjebergets södra sida i Järvsö. Planuppdraget åsyftade flera åtgärder. Vissa av åtgärderna har 
redan planlagts, medan andra åtgärder så som en barnskidbacke från sydliften ner mot 
Doktorsdammen, inte har planlagts. Åtgärden finns dock med i den översiktliga planeringen i 
fördjupad översiktsplan för Järvsö från år 2014.  Planuppdraget initierades av dåvarande 
förvaltning och inte av den private aktör som var tänkt att genomföra skidbacken. Eftersom 
flera år har gått sedan planuppdraget gavs och uppdraget inte har prioriterats av vare sig den 
private aktören eller kommunen bör uppdraget återtas. Om intresset återuppstår får frågan om 
ny detaljplan för åtgärden prövas på nytt.      
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 augusti 2015 
Kommunstyrelsens protokoll 4 mars 2010, § 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0190/15 
 
§ 147 
 
Översikt över kommunens väghållaransvar - information 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
2. Förutsättningarna för att få till en övergripande kommunal policy för väghållningen 

utreds. Utredningen görs av utredningsenheten. 
 
 
Sammanfattning  
 
I Ljusdals kommun finns fem olika typer av väghållning: 
 
1. Statlig väg med statlig drift 
 
2. Kommunal väg med kommunal drift 
 I kommunen finns kommunala vägar där detaljplanen anger att kommunen ska ha hand 

om allmän plats. 
 
3. Enskild väg som efter politiskt beslut sköts av kommunen 
 I Färila, Los, Ramsjö och Järvsö är vägarna förrättade i vägföreningar men dessa har 

kommunen beslutat att sköta (kommunfullmäktige 22 december 1972, § 324).  
 
4. Enskild väg som sköts av kommunen utan politiskt beslut 
 I kommunen finns även vägföreningsvägar som sköts av kommunen utan politiska beslut. 

Detta gäller för Hybo och delar av Tallåsen. Anledningen till detta är att vägföreningarna 
bildades efter kommunsammanslagningen och kommunen hade tidigare skött vägarna. 
Beslut togs 1987 om bildande av vägföreningar. Förrättning genomfördes men ingen 
styrelse bildades och kommunen satt därmed kvar med väghållningen. 

 
5. Enskild väg som sköts av enskild väghållare 
 Detta är den vanligaste formen av väghållning i Ljusdals kommun. En stor del av 

vägnätet utgörs av enskild väg där vägsamfälligheter sköter drift och underhåll. 
 
Det kommunala uppdraget gäller punkt 2-3. De enskilda vägar som kommunen sköter utan 
politiska beslut är egentligen inte kommunens ansvar. Det är Länsstyrelsens roll att se till att 
enskilda vägar sköts. Enskilda vägar utgör en stor del av vårt vägnät. De förvaltas i 
normalfallet av föreningar eller privatpersoner. 
 
Forts s 17

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0190/15 
 
§ 147 forts 
 
Översikt över kommunens väghållaransvar - information 
 
Anledningen till att det ser ut som det gör med ansvarsfördelningen idag finner man i beslut 
som fattades av och av Tekniska nämnden den 10 september1987, § 137.  
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): 
 
• Ärendet skickas till kommunstyrelsen som information. 
 
• Kommunstyrelsen föreslås besluta att utreda förutsättningarna för att få en övergripande 

kommunal policy för väghållningen. En önskan är att utredningsenheten gör utredningen. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
     
 
§ 148 
 
Information om cykelhopp på Östernäs 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Emma Nordebo Snygg informerar om att en cykelbana har byggts på Östernäs. Det var en 
grupp ungdomar som kom med initiativet. Emma Nordebo Snygg kontaktade en entreprenör 
som ställde upp gratis och hjälpte till. Ungdomarna har själva varit med och utformat banan. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
     
 
§ 149 
 
Information om Verkstadsskolevägen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
På Verkstadsskolevägen har det kommit in vatten under asfalten och gjort att vägen blivit som 
en tvättbräda. Det var i samband med det stora skyfallet i augusti som det blev baktryck i 
dräneringsledningarna, vilket gjort att det blivit vågor på asfalten. 
 
Asfalten måste rivas upp och ny asfalt ska läggas i höst. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0284/15 
 
§ 150 
 
Ansökan från Loos Bioklubb gällande bidrag till 100-årsjubileum 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan från Loos Bioklubb för verksamhet med offentlig filmvisning bifalles, dock i 

form av en ”förlustgaranti” för verksamheten under 2015 med maximalt 5 000 kronor. 
Eventuellt bidrag skall rekvireras mot komplett redovisning av verksamhetens kostnader 
och intäkter under året. 

 
2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens centrala konto för bidrag till 

kulturföreningar. 
 
 
Sammanfattning  
 
Biografisk film har visats i Los under 100 år och Loos Bioklubb uppmärksammar detta under 
2015, bland annat med ett stort utbud av offentliga filmförevisningar under året (med fokus på 
barnfilm). Verksamheten har svårt att gå ihop ekonomiskt, bland annat på grund av att antalet 
stödmedlemmar i föreningen har minskat under senare år. Loos Bioklubb ansöker därför om 
ett ekonomiskt bidrag från Ljusdals kommun för att kunna finansiera verksamheten under 
2015. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2015 
Ansökan från Loos Bioklubb 17 juni 2015 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP), Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller dessa.  
 
 
Beslutsexpediering 
Loos Bioklubb 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0283/15 
 
§ 151 
 
Ansökan från Loos Bygderåd gällande bidrag till marknads-
föringsåtgärder under Loosveckan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan från Loos Bygderåd avseende inköp av material och utrustning för 

marknadsföring av det årligen återkommande evenemanget Loosveckan bifalles med en 
totalsumma av 13 900 kronor. 
 

2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens centrala konto för bidrag till 
kulturföreningar. 
 

 
Sammanfattning  
 
”Loosveckan” är ett årligt återkommande event med en mängd olika offentliga arrangemang 
och aktiviteter för besökare, ortsbor och turister. Arrangemangen drivs ideellt av lokala 
föreningar och privatpersoner, och Loos Bygderåd ansöker nu hos Ljusdals kommun om 
ekonomiskt bidrag för inköp av material och utrustning för att kunna marknadsföra 
Loosveckan på ett bättre sätt och nå en bredare publik (banderoller samt kamerautrustning för 
dokumentation och marknadsföring via websidor och sociala medier). 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2015 
Ansökan från Loos Bygderåd 17 juni 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Loos Bygderåd 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 152 
 
Finansiering 2016 avseende etableringen av "Kulturcentrum" 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. ”Kulturcentrum” etableras i befintliga lokaler vid Slottegymnasiet/Musikskolan från och 

med den 1 januari 2016, i enlighet med tidigare godkänd utredning. 
(Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014, § 139)  

 Verksamheten förläggs organisatoriskt till Musik & Kulturenheten. 
 

2. Finansiering av verksamheten sker under 2016 med 1 250 000 kronor i driftsanslag samt 
650 000 kronor i investeringsanslag. Medel för verksamheten under budgetåret 2016 
omfördelas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv (avseende driftsmedel), samt från 
kommunstyrelsens investeringsutrymme (avseende investeringsmedel). 

 
3. Musik & Kulturenheten får i uppdrag att under 2016 upprätta förslag till beslut angående 

nivå på fortsatt finansiering/driftsbudget för verksamheten från och med budgetåret 2017 
och framåt. 
 

 
Sammanfattning  
 
I enlighet med tidigare av kommunfullmäktige godkänd utredning, avseende etableringen av 
ett ”Kulturcentrum” i befintliga lokaler vid Slottegymnasiet/Musikskolan föreslås nu 
verksamheten att etableras från och med den 1 januari 2016. 
 
Då denna verksamhet/organisation inbegriper många olika parter och aktörer (såväl interna 
som externa) föreslås en ”projektorganisation” under budgetåret 2016, i syfte att arbeta fram 
optimala former för en permanent organisation i framtiden. Verksamheten kommer under 
2016 att bedrivas i tre olika ”faser” där planerade kostnader under respektive fas beräknas 
enligt nedan. Den operativa verksamheten med öppethållande utöver skoltid beräknas kunna 
starta i och med fas 3 (oktober 2016). 
 
Löpande personalkostnader under hela 2016, totalt 1,0 tjänst 540 000 kr 
(0,5 tjänst Koordinator + 0,5 tjänst Kommunikatör) 
 
Övriga kostnader - Fas 1 (januari – maj): 
Extern processledning i olika processgrupper 100 000 kr 
Arkitektuppdrag (kundmottagning/reception) 100 000 kr 
Projektering (kundmottagning/reception) 50 000 kr 
Marknadsföringsåtgärder 50 000 kr 
 
Forts s 23
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 152 forts 
 
Finansiering 2016 avseende etableringen av "Kulturcentrum" 
 
Övriga kostnader – Fas 2 (juni – september): 
Anpassningsåtgärder, Inventarier (kundmottagning/reception)  400 000 kr (investering) 
Skyltning på området 100 000 kr (investering)  
Konstnärlig utsmyckning 50 000 kr (investering) 
Teknisk utrustning (kundmottagning/reception) 100 000 kr (investering) 
Marknadsföringsåtgärder 10 000 kr 
 
Övriga kostnader – Fas 3 (oktober – december): 
Extern processledning i olika processgrupper 100 000 kr 
Löpande driftskostnader 40 000 kr 
    
Marknadsföringsåtgärder 40 000 kr 
    
Personalkostnader - reception/cafeteria/kundsupport/osv 220 000 kr 
(totalt 2,25 tjänst under 3 månader) 
 
Total kostnad drift 2016: 1 250 000 kr  
Total kostnad investering 2016: 650 000 kr 
  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 september 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 augusti 2015, § 123 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014, § 139 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
     
 
§ 153 
 
Information om Slottegymnasiets aula 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Musik- och kulturchef Lasse Norin informerar om Slottegymnasiets aula. Projekteringen 
genomfördes 2012-2013 och torde därför vara rätt så aktuell. 
 
Kostnaden finns upptagen i den ekonomiska långtidsplanen för 2017. Lasse Norin ska dock ta 
kontakt med ekonomichef Nicklas Bremefors för att höra om en tidigareläggning är möjlig. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
   KS 0375/15 
 
§ 154 
 
Styrdokument Krisberedskap 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Styrdokumentet Krisberedskap antas. 

 
 
Sammanfattning  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) har slutit överenskommelse som reglerar kommunernas ersättning för de 
uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Samtidigt preciseras 
statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras. 
 
Syftet med styrdokumentet är att beskriva det förebyggande arbete som kommer att bedrivas i 
kommunen under mandatperioden 2015-2018. Det ger en beskrivning av hur kommunen 
arbetar för att reducera eller ta bort risker samt effektivisera krisberedskapen. Syftet är vidare 
att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de åtaganden som beskrivs i överenskommelse 
om kommunernas krisberedkap samt ge en beskrivning av hur ersättningen kommer att 
användas och en övnings- och utbildningsplan. 
 
Styrdokumentet ska ligga till grund för risk- och sårbarhetsanalysen som måste vara antagen 
och rapporterad till länsstyrelsen senast den 31 oktober 2015. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 4 september 2015 
Förslag till styrdokument Krisberedskap 4 september 2015 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 4 september 2015 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

25 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-09-15 
 Diarienummer 
     
 
§ 155 
 
Status på ärenden 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Motionen om miljöplan skickas till samhällsutvecklingsutskottets beredning för att utreda 

resursbehovet. 
 

2. Ordförande Jonny Mill (LB) frågar budgetberedning var ärendet om Sveriges 
Ekokommuner ligger. 

 
3. Förvaltningschef Stig Olson kontaktar AME-chefen och diskuterar frågan för vidare 

kontakt med länsstyrelsen  
 
Sammanfattning  
 
Status på ärenden: 
• Motion från Yvonne Oscarsson (V), Stig Andersson (V), Annelie Wallberg (S) och Björn 

Mårtensson (S) gällande miljöplan. Bifallen den 26 januari 2015, § 32. 
 

László Gönczi (MP): ärendena skickas till beredning för att utreda resursbehovet.  
 
• Medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Skickad till budgetberedningen 10 oktober 2013, 

§ 291. 
 
László Gönczi (MP): Jonny Mill (LB) kollar med budgetberedningen. 

 
• Motion från Jonny Mill (LB) om att öppna upp landskapsbilden utefter Mellanljusnan. 

Bifallen den 17 november 2014, § 186 såtillvida att en utredning görs över möjligheten 
att öppna upp landskapsbilden längs Mellanljusnan, vilka ekonomiska medel som kan 
tillföras och vilka aktörer som kan utföra arbetet. Samråd ska ske med länsstyrelsen, 
skogsstyrelsen och berörda markägare. 

 
Jonny Mill (LB): Förvaltningschef Stig Olson kontaktar AME-chefen och diskuterar 
frågan för vidare kontakt med länsstyrelsen  
 

Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller dessa.  
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Samhällsutvecklingsutskottets beredning 
Akt 
Justerare Utdragsbestyrkande 
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