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§ 88 Dnr 00099/2017  

Planbesked för fastigheten Skålbo Öster-Skästra 7:2 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ge positivt 

planbesked gällande planläggning av Öster-Skästra 7:2 med stöd av 5 
kapitlet plan- och bygglagen. 

 
2. Avgift för planbesked betalas av sökanden enligt 12 kap 8§ plan-och 

bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Planområdet ligger utmed Skålbosjöns sydöstra strand, cirka 4 km nordväst 
om Järvsö samhälle. Direkt intill, nordöst om området, finns ett befintligt 
fritidshusområde som är detaljplanelagt. De berörda detaljplanerna är 
detaljplanen för Väster-Skästra 5:40 med flera (DP 937) som vann laga kraft 
den 17 februari 2012 samt Väster-Skästra 5:7 i Järvsö, Skålbo som vann laga 
kraft 27 februari 1992 samt ändring av denna detaljplan som antogs av 
kommunstyrelsen 12 januari 2017 (DP 942). Slutligen finns också detaljplan 
för en ensam fastighet ”Väster-Skästra 5:40 i Skålbo, Järvsö”, (DP 929) som 
antogs 29 juni 2004. 
 
Förutom DP 929 som har byggrätten 80 kvadratmeter så medger 
detaljplanerna friliggande bostadshusbebyggelse med största tillåten 
byggnadsyta på 120 kvadratmeter per tomt. Inom nämnda planer finns 19 
tomter varav 10 är bebyggda, eller där byggnation pågår. Bygglovsansökan 
är även inlämnad gällande bebyggande av två ytterligare tomter. 
 
Detaljplanerna inkluderar områden för tekniska anläggningar avseende VA-
lösningar, lokalgator samt båt- och bryggområde. Detaljplanerna omfattas av 
strandskydd som upphävts i enlighet med 7 kap 18§ miljöbalken och 
Naturvårdslagen 15§, 3e stycket (gällande DP 942). 
 
Inom detaljplanen för Väster-Skästra 5:40 med flera har de planlagda 
gemensamhetsanläggningarna för VA inte blivit realitet, utan enskilda 
avlopp har istället anlagts och godkänts av miljöenheten på Ljusdals 
kommun. I detaljplanen för Väster-Skästra 5:7 har arbetet med att bygga en 
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gemensamhetsanläggning för avloppsrening just påbörjats (muntlig uppgift 
från miljöenheten) men även här är idag cirka hälften av avloppen enskilda. 
 
På den aktuella fastigheten Öster-Skästra 7:2 har ett förhandsbesked 
godkänts för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad den 23 juni 
2016. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att 
antingen ge negativt eller positivt planbesked gällande planläggning av 
Öster-Skästra 7:2 med stöd av 5 kapitlet plan- och bygglagen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 maj 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Christer Sjöström (M), Ulf Nyman (C): bifall till att 
positivt planbesked ges.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt  
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§ 89 Dnr 00499/2016  

Planbesked för del av fastigheten Öje 28:1  

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap. Plan- och bygglagen ges ett positivt planbesked för 

planläggning gällande del av fastigheten Öje 28:1. 
 
2. Avgift för planbesked betalas enligt 12 kap 8§  plan-och bygglagen av 

den sökande.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdalshem AB har inkommit med en ansökan om planbesked för 
planläggning på fastigheten Öje 28:1 för att möjliggöra byggande av 
bostäder i form av fyravåningshus i framtiden. 
 
Området omfattas av befintlig detaljplan ”Förslag till ändring och utvidgning 
av byggnadsplanen för del av Järvsö stationssamhälle (del av fastigheten Öje 
6:1 med flera) i Järvsö kommun av Gävleborgs län, lagakraftvunnen 2 
februari 1965.” Planen medger idag bostadsbebyggelse i högst två våningar 
jämte markvåning. 
 
Befintlig detaljplan omfattar fastigheterna Öje 28:1, 28:2, 28:3 och 28:4. 
Fastigheterna Öje 28:2, 28:3 och 28:4 är idag bebyggda med totalt fem 
flerbostadshus. Fastigheten Öje 28:1 ägs av Ljusdals kommun och var 
bebyggd fram till 2005.  
 
Den befintliga detaljplanen medger ej flerbostadshus i fyra våningar varför 
en ny planläggning bedöms som nödvändig. 
 
Syftet att planlägga för bostäder bedöms förenlig med den fördjupade 
översiktsplanen för Järvsö (2014). Området beskrivs som ett strategiskt 
bebyggelseområde i centralt läge med närhet till kommunikationer, service 
och anslutning till kommunalt VA. 
 
Enligt 2 kap 2 § PBL står att mark- och vattenområden skall användas för det 
eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Den föreslagna markanvändningen bedöms 
kunna uppfylla kraven enligt 2 kap. PBL och ta hänsyn till både allmänna 
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och enskilda intressen. Området bedöms kunna främja bostadsbeståndet i 
Järvsö och bidra till en god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för 
alla samhällsgrupper. 
 
Planprocessen bedöms kunna ske genom ett standardförfarande. 
Planläggning beräknas kunna påbörjas under 2019.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen ämnar, innan planuppdraget söks, se över 
detaljplanerna i området. Fastigheten Öje 28:1 tillhör till största delen en 
annan detaljplan (Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för 
del av Järvsö stationssamhälle (del av fastigheten Öje 28:1 med flera)) i 
folkmun kallad ”Grytan” som innan det revs 2005 varit bebyggd med 
flerbostadshus. I enlighet med den fördjupade översiktsplanen över Järvsö 
kan detta område vara aktuellt att planlägga för en mer diverserad 
användning än enbart bostäder i fasta lägen.  
 
Planbeskedet kan inte överklagas och är inte en garanti för att planen vinner 
laga kraft. 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 maj 2017    

Yrkanden 

Sören Görgård (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt  
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§ 90 Dnr 00498/2016  

Planbesked för fastigheten Öje 11:32 i Järvsö 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap. Plan- och bygglagen ges ett positivt planbesked för 

planläggning av fastigheten Öje 11:32. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ plan-och 

bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdalshem AB har inkommit med en ansökan om planbesked för 
planläggning på fastigheten Öje 11:32 för att möjliggöra byggande av 
bostäder i form av fyravåningshus i framtiden. 
 
Området omfattas av befintlig detaljplan ”Förslag till ändrad byggnadsplan i 
Järvsö, Ljusdals kommun fastigheten Öje 9:70 med flera lagakraftvunnen 28 
januari 1975.” Planen medger bostadsbebyggelse i högst en våning för delar 
av fastigheten. Övriga delar är planlagd som prickad mark som ej får 
bebyggas. Fastigheten är idag bebyggd med två flerbostadshus. 
 
Gällande detaljplan omfattar fastigheterna Öje 9:89, 11:18, 11:21, 11:31 och 
11:32. Samtliga fastigheter har privata fastighetsägare. Den befintliga 
detaljplanen medger ej flerbostadshus i fyra våningar varför en ny 
planläggning bedöms som nödvändig.  
 
Syftet med planläggningen bedöms förenlig med den fördjupade 
översiktsplanen för Järvsö (2014). Området beskrivs som ett centralt och 
lättillgängligt läge invid riksvägen och tätorten som bör nyttjas för att 
utveckla den centrumnära bebyggelsen. Området är anslutet till kommunalt 
VA. 
 
Enligt 2 kap. 2§ PBL står att mark- och vattenområden skall användas för det 
eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Den föreslagna markanvändningen bedöms 
kunna uppfylla kraven enligt 2 kap. PBL och ta hänsyn till både allmänna 
och enskilda intressen. Området bedöms kunna främja bostadsbeståndet i 
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Järvsö och bidra till en god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för 
alla samhällsgrupper. 
 
Planprocessen bedöms kunna ske genom ett standardförfarande. 
Planläggning beräknas kunna påbörjas under 2019. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen ämnar, innan planuppdraget söks, se över 
detaljplanerna kring Öje 11.32 för att utreda om en större samlad detaljplan 
kan bli aktuell. Norr om aktuell detaljplan finns idag Järvsö Camping 
planlagd som friluftsområde (detaljplan Öje 11:19 och 11:21 i Järvsö) som 
nuvarande ägare ämnar sälja. Enligt den fördjupade översiktsplanen över 
Järvsö så beskrivs området som lämpligt att bebyggas för centrumändamål 
samt bostäder.  
 
Planbeskedet kan inte överklagas och är inte en garanti för att planen vinner 
laga kraft. 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 maj 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 91 Dnr 00023/2017  

Detaljplan för Bränta industriområde i Ljusdal (Söder 
om Rv 84) - beslut om samråd 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Förslaget skickas ut på samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav den 2 februari 2017 samhällsutvecklingsförvaltningen 
i uppdrag att ändra detaljplan ”Bränta industriområde i Ljusdal”- 
lagakraftvunnen 26 maj 1985. 
 
Detaljplanen omfattar fastigheterna Ljusdals-Vik 3:13, 3:29, 3:27, 3:28 och 
3:30. Planen medger industriverksamhet i fem uppdelade områden, vilka nu 
föreslås slås samman för att öka användningen för industriverksamhet. 
 
Ett planförslag har nu upprättats, som tydliggör förutsättningarna för 
eventuella framtida industrietableringar inom verksamhetsområdet 
”Sustainable Food”. 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 maj 2017 
Samrådshandlingar 31 maj 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C): bifall till 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm,  
Akt   
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§ 92 Dnr 00016/2016  

Detaljplan för Norrkämsta 9:10, 9:11, 9:12 i Ljusdal - 
beslut om antagande 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplanen för Norrkämsta 9:10, 9:11 och 9:12 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheterna Norrkämsta 9:10, 9:11 och 9:12 ligger inom parkmark i 
gällande detaljplan, "Förslag till ändrad stadsplan i Ljusdal, Ljusdals 
kommun Backa- Norrkämstaområdet", lagakraftvunnen den 18 februari 
1979. Fastigheterna bildades med stöd av en planutredning i början av 1980- 
talet. En av fastigheterna fick med utredningen som stöd bygglov och blev 
bebyggd. De andra två fastigheterna är idag obebyggda. 
 
Detaljplanen syftar till att ersätta del av befintlig plan och fastslå 
markanvändningen till bostäder för dessa fastigheter. 
 
Planförslaget har under perioden 24 april 2017 till 12 maj 2017 varit föremål 
för granskning. Inkomna synpunkter finns redovisade och kommenterade i 
granskningsutlåtandet.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 maj 2017 
Antagandehandlingar 31 maj 2017 
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§ 93 Dnr 00189/2017  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan om bostadsanpassning avslås med motiveringen att 

funktionsnedsättningen inte är av bestående art och de intyg som 
inlämnats i samband med ansökan om bostadsanpassningsbidrag inte 
styrker graden av funktionsnedsättning och den nödvändiga kopplingen 
till åtgärderna.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit gällande tillbyggnad 
i tre våningsplan med sovrum i plan två, träningsrum och badrum i entréplan 
samt förråd i källarplan. I övrigt söks för ombyggnad av entré med ramp, 
hiss mellan de tre våningsplanen, omdisponering av kök samt installation av 
golvvärme. 
 
Anbud har inhämtats och det aktuella anbudet uppgår till 2 338 750 kronor 
inklusive moms. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att ansökan om 
bostadsanpassning avslås med motiveringen att funktionsnedsättningen inte 
är av bestående art och de intyg som inlämnats i samband med ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag inte styrker graden av funktionsnedsättning och 
den nödvändiga kopplingen till åtgärderna. 
 
Av de utlåtanden som lämnats av barnhabiliteringen framgår att ingen i 
dagsläget kan uttala sig om graden av funktionshinder och i beskrivning av 
Jouberts syndrom som Socialstyrelsen med flera redovisar så framgår att 
barn med detta syndrom har en försenad motorisk utveckling och 
genomsnittsåldern för att börja gå är omkring fem år. Som behandlingsmetod 
för behandling av Jouberts syndrom anges att motoriska svårigheter avhjälps 
med hjälpmedel och sjukgymnastik. Då utvecklingen hos barn och unga ofta 
sker snabbt kan det i dagsläget vara svårt att förutse vilka framtida behov av 
bostadsanpassningsåtgärder som kan behövas. 
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Bedömning 
Vid prövningen mot lagen om bostadsanpassningsbidrag ska kommunen ta 
ställning till om intyget uttrycker den nödvändiga kopplingen mellan 
funktionsnedsättningen och de sökta åtgärderna samt bedöma om åtgärderna 
överhuvudtaget är bidragsberättigade, att det är fråga om fasta funktioner 
och att åtgärderna inte behöver utföras av väsentligen andra orsaker än 
funktionsnedsättningen som till exempel byggnadstekniska brister, brister i 
grundläggande bostadsfunktioner samt behov av upprustning till dagens 
bostadsstandardförhållanden. Grundförutsättningen för bostadsanpassnings-
bidrag är att funktionsnedsättningen är av bestående art som medför behovet 
av anpassning i bostaden 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 94 Dnr 00280/2017  

Lokal trafikföreskrift gällande motorcykelparkering på 
Tingshusparkeringen 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ny trafikföreskrift för fyra motorcykelplatser på Tingshusparkeringen 

antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Den yta som tidigare användes som taxistation har idag blivit parkering. Del 
av ytan är för liten för bilar och därför föreslår förvaltningen att den 
reserveras för cykel och motorcykel. Det finns plats för ett cykeltak där åtta 
cyklar ryms och därutöver finns plats för fyra motorcykelplatser bredvid 
taket. För cykelparkeringen krävs ingen trafikföreskrift, endast bygglov.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 1 juni 2017 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 95 Dnr 00491/2016  

Information om gång- och cykelväg mellan Färila och 
Ljusdal. 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om läget gällande 
gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Färila.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fick den 13 december 2016, § 207 i 
uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg mellan 
Ljusdal och Färila. 
 
Arbetet med att kontakta alla berörda markägare pågår just nu och Emma 
Nordebo Snygg vill inte gå ut med information innan alla är informerade. 
 
Om det blir aktuellt att bygga en gång- och cykelväg måste beslut fattas 
politiskt. 
 
Under Trafikantveckan i september kommer det ordnas en dag den 20 
september i Kommunhuset och då är tanken att ett förslag ska presenteras.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 96 Dnr 00202/2017  

Information om Ljusdals Ridhus 

Samhällsutvecklingsutskottetet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars 2017, § 82 om omfördelning av 
objekten inom investeringsbudgeten för att påbörja en akut takreparation på 
ridhusets tak. 
 
Lars Molin (M) har inkommit med en skrivelse där han vill en utredning 
görs av ridhusets nuvarande status när det gäller byggnaderna och en 
uppskattning av kostnaderna för reparation och underhåll de kommande 20 
åren. 
 
Han vill också att en utredning görs om vad det skulle kosta att flytta/bygga 
ett nytt ridhus på en mer lämpad plats och vad underhåll och drift av det 
skulle komma att kosta. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har anlitat en konsult som just nu tittar på 
frågeställningen. Detta arbete kommer att ta cirka en månad och ärendet 
kommer att återkomma på utskottet i augusti. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Lars Molin 5 april 2017  
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§ 97 Dnr 00007/2017  

Information om aktuella fastighetsfrågor 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Anders Berg informerar: 
 
Ljusdalsbygdens museum 
Ljusdalsbygdens museum har sagt upp sitt hyreskontrakt med kommunen 
inför flytten till Mejeriet och nu är tanken att lokalen ska säljas. Byggnaden 
är q-märkt och enligt detaljplanen får endast kulturverksamhet bedrivas i 
lokalen. Det kan bli nödvändigt att ändra detaljplanen för att möjliggöra en 
försäljning.  
 
Kallbadhuset 
Kallbadhuset kommer att återställas utvändigt. Invändigt kommer inget att 
göras. 
 
Lassekrog 
Den förre fastighetsägaren har accepterat uppsägningen skriftligt , men sedan 
tagit tillbaka detta och hävdar besittningsrätt. 
 
Vikstens sällskapet vill ha tillträde under Färilaveckan, men som det ser ut 
just nu har inte kommunen tillträde. 
 
Ängratörn 
Taken är åtgärdade och resten, bland annat kamininstallationer, kommer att 
göras klart under denna vecka. Det har blivit lite dyrare än vad man först 
trodde på grund av att några skorstenar var i sämre skick än vad man trott. 
Inom kort kommer avverkning att ske. Det är kommunens Skogslag som 
kommer att avverka.    
 
Svebovallen 
Hundra meter gärdesgård har satts upp och en brunn har täckts över. 
Budgeten för vallen var 25 000 kronor i år och insatserna har kostat 27 000 
kronor. 
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Folkparken 
I nuläget finns ingen som öppnar parken samt sköter städningen av 
toaletterna på helgerna. Det finns också funderingar på hur man ska lösa 
förvaringen av autografböcker, planscher med mera. Kommunens arkitekt 
Hanna Gäfvert har fått i uppdrag att titta på detta. 
 
Slottegymnasiets aula 
Renoveringen av aulan pågår enligt plan. 
 
Kommunhuset 
Det återstår endast 14 byggdagar när det gäller återuppbyggnaden av 
Kommunhusets entré. I biblioteket har en förbesiktning genomförts och där 
är hyllorna på plats. Under vecka 25 kommer bibliotekspersonalen att få 
börja ställa in böckerna. 
 
När det gäller solcellsanläggningen till Kommunhuset har bygglov beviljats. 
Förhoppningsvis kommer anläggningen på plats redan i år. Den kommer att 
kosta 380 000 kronor och man kan få upp till 120 000 kronor i bidrag. 
Tanken är att det ska finnas en monitor i entrén som talar om hur stor del av 
huset som värms upp med hjälp av solenergi. 
 
Reservkraftsaggregatet till Kommunhuset kommer på plats i oktober. 
 
En restauratör finns nu till restaurangen; "Tompas mat". 
 
Omklädningsrummen på Älvvallen 
Upphandling gällande omklädningsrummen på Älvvallen går ut inom kort. 
 
Reningsanläggning Simhallen 
När det gäller byte av reningsanläggningen i Simhallen är det svårt att hitta 
en projektör. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 



 

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
20(36) 

Datum 
2017-06-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 98 Dnr 00290/2017  

Nya avgifter gällande tevespel och kopior 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Låntagare från 15 år föreslås få 10 kronor per dag och spel som 

förseningsavgift vid lån av tevespel. Avgift för förkommet tevespel 
föreslås bli 700 kronor.  

 
2. Avgifter vid kopiering föreslås bli 2 kronor per kopia för svartvita 

kopior och 5 kronor per kopia för kopior i färg.             

Sammanfattning av ärendet 

Tevespel har tidigare inte funnits att låna på biblioteken inom HelGe och det 
finns ett behov av gemensamma regler för avgifter. 
 
Kopiering har blivit en efterfrågad tjänst på biblioteket. Verksamheten ser ett 
behov av att få avgifter som kan hanteras enkelt och som dessutom anpassas 
till att färgkopior är dyrare än svartvita kopior. Jämförelser har gjorts med 
andra biblioteks avgifter för kopiering. 
            
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 juni 2017 
Förslag för avgifter för tevespel och kopior 2 juni 2017 
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§ 99 Dnr 00291/2017  

Mediepolicy för HelGebiblioteken 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. HelGe-bibliotekens gemensamt framtagna mediepolicy antas att gälla 

för Ljusdals kommunbibliotek.  

Sammanfattning av ärendet 

Bibliotekssamarbetet HelGe har tagit fram en mediepolicy, som beskiver de 
hänsyn och prioriteringar, som ska beaktas vid inköp av media på 
samarbetets bibliotek.             

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 juni 2017 
Mediepolicy för HelGe-biblioteken 2 juni 2017 
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§ 100 Dnr 00204/2017  

Ansökan från Hudiksvalls kammarkör om stöd till 
kulturarrangemang 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Hudiksvalls kammarkör beviljas ett bidrag om 15 000 kronor till 

musikergager i samband med framförande av körverk i Ljusdals 
kommun i november. 

 
2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för 

projektbidrag till kulturföreningar.           

Sammanfattning av ärendet 

Hudiksvalls Kammarkör söker bidrag om 21 100 kronor till två konserter i 
november 2017. Konserterna genomförs i samverkan med Ljusdalsbygdens 
kammarorkester, Forsa kyrkokör och planeras att hållas i Forsa Kyrka samt i 
en kyrkolokal i Ljusdals kommun. Större körverk som detta kräver ofta ett 
omfattande samarbete mellan flera körer och orkestrar och tillfällena är 
förhållandevis få när detta låter sig göras. Sedan ansökan lämnades in har en 
del annan sponsring kommit in till projektet och då endast en av konserterna 
genomförs i Ljusdal bedöms att 15 000 kronor är en lämplig summa att bidra 
med till detta intressanta konsertprojekt.             

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 juni 2017 
Ansökan från Hudiksvalls Kammarkör 6 april 2017 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): 5 000 kronor ska ges i bidrag. 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller Björn Mårtensssons yrkande.  
 



 

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
23(36) 

Datum 
2017-06-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Beslutsexpediering 
Hudiksvalls Kammarkör 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt    
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§ 101 Dnr 00225/2017  

Ansökan från Västra Hälsinglands Forskarförening om 
bidrag till en dator plus skrivare/scanner 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Västra Hälsinglands Forskarförening beviljas bidrag om 6 980 kronor 

för inköp av dator och skrivare/scanner. 
 
2. Pengarna tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för 

projektbidrag till kulturföreningar.           

Sammanfattning av ärendet 

Västra Hälsinglands Forskarförening ansöker om bidrag om 6 980 kronor för 
att köpa in en dator och skrivare/scanner till verksamheten. 
 
Västra Hälsinglands Forskarförening är en liten förening där huvudelen av 
verksamheten består i att släktforska på nätet och att ge ut en tidning; 
Linbladet. Endast vid särskilda omständigheter beviljas bidrag till datorer 
och kontorsutrustning när det gäller kulturbidragspotten. Dessa 
omständigheter kan sägas gälla i detta fall när kulturföreningens verksamhet 
i stort sett uteslutande sker med hjälp av dator och då utrymmet finns inom 
årets kulturbidragsbudget. 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 juni 2017 
Ansökan från Västra Hälsinglands Forskarförening 21 april 2017 
 
 
Beslutsexpediering 
Västra Hälsinglands Forskarförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delgeringspärm 
Akt 
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§ 102 Dnr 00289/2017  

Ansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening om 
bidrag till Korgstämma 2017 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Västra Hälsinglands Slöjdförenings ansökan om bidrag till Korgstämma 

2017 bifalles med 12 000 kronor till ersättningar till korgmakare. 
 
2. Pengarna tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för 

projektbidrag till kulturföreningar.        

Sammanfattning av ärendet 

Västra Hälsinglands Slöjdförening ansöker om bidrag om 12 000 kronor till 
Korgstämma nr 23, 2017. Bidrag söks i huvudsak för reskostnader för 
korgmakare samt marknadsföring och workshop  
 
Korgstämman på Stenegård, Järvsö är en tredagarshändelse för alla åldrar 
som för 23:e gången arrangeras av Västra Hälsinglands Slöjdförening. Den 
är väl etablerad och har gott rykte som en viktig mötesplats för korgmakare 
och besökare. Ett tjugotals korgmakare från Sverige, Norge, Finland och 
Danmark bjuds in och hantverkstekniker av olika slag får mötas på både nya 
och gamla sätt. 
 
Då kommunens kulturbidrag skall fördelas prioriteras i första hand 
ansökningar som når kulturaktörerna i form av utövare av olika konst-och 
kulturformer. Marknadsföring är för många evenemang en betydande utgift. 
Kulturbidragspotten skulle dock snabbt ta slut om alla annonsönskemål 
skulle tillgodoses. Arrangörer idag löser detta på en rad olika sätt. Sökanden 
hänvisas därför till den nyligen inrättade föreningservicen i Slottehubben, 
Ljusdal som kan hjälpa till med bland annat marknadsföringsfrågor. 
   
En översyn av projektbidragen till kulturevenemang pågår och kan innebära 
att projektstöd av det här slaget endast kommer att utbetalas i ett begränsat 
antal år. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 juni 2017 
Ansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening 30 maj 2017 
 
 
Beslutsexpediering 
Västra Hälsinglands Slöjdförening  
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 103 Dnr 00294/2017  

Ansökan från Hälsinglands konstgille om bidrag för 
omkostnader och arvoden 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan om bidrag till att arrangera utställning och konstafton i 

samband med att Ljusdals kommunhus återinvigning bifalles med  
20 000 kronor. 

 
2. Pengarna tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för 

projektbidrag till kulturföreningar.           

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Konstgille ansöker om bidrag om 20 000 kronor för att ta fram 
och visa en utställning om konsten och saneringsarbetet samt att arrangera en 
konstafton vid Ljusdals kommunhus återinvigning.            
 
Hälsinglands konstgille har genom Sveriges Konstföreningar ”lånat en 
konstnär” under ett tema ” Vad är er konst värd?” som konstnären Nina 
Svensson arbetat fram. Nina har skuggat konsthandläggare i Ljusdals och 
Hudiksvalls kommun och resultatet kommer att presenteras digitalt på 
Sveriges konstföreningars hemsida. I Ljusdal blev saneringsarbetet av 
naturliga skäl en mycket central del och då föddes idén att ta fram en 
utställning som belyser och synliggör allt arbete som utförts av så många 
olika människor. Utställningen är tänkt att sitta uppe ett antal veckor under 
hösten. På måndagen sker också en föreläsning av konservator Anna 
Catellani som tillsammans med utställningen erbjuder människor en 
möjlighet att genom konsten kollektivt få ventilera och bearbeta det som 
hänt.   
 
Ett tiotal konstnärer och deras verk är berörda i och med återuppbyggnaden 
och därmed finns också ett stort behov att få diskutera konsten och de olika 
verken på ett sätt som inte hinns med under en invigningsdag. Genom att 
anordna en konstafton får man möjlighet att hinna med att fördjupa och 
presentera verk för andra konstintresserade. Hälsinglands Konstgille har med 
sin medverkan till återuppbyggnaden genom sitt medborgarförslag en given 
roll i invigningsceremonierna. Bidraget som söks går i huvudsak till 
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ersättning/uppdrag till två olika konstnärer Nina Svensson och Göta 
Svensson, Tryckkammaren. 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 juni 2017 
Ansökan från Hälsinglandskonstgille 31 maj 2017 
 
 
Beslutsexpediering 
Hälsinglands Konstgille  
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 104 Dnr 00295/2017  

Ansökan från Albert Viksten Sällskapet om kulturbidrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Albert Viksten sällskapets ansökan om bidrag bifalles med 5 000 kronor 

för kulturarrangemang i kojbyn 16 juli 2017. 
 
2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för 

projektbidrag till kulturföreningar.           

Sammanfattning av ärendet 

Albert Viksten Sällskapet ansöker om ett bidrag om 5 000 kronor för att 
arrangera ett kulturprogram i Albert Vikstens anda i kojbyn som avslut på 
Färilaveckan 2017.   
 
Under förra året firades 50-årsjubileum i kojbyn och ett hundratal besökare 
kom för att delta i arrangemanget. Det lyckade resultatet gjorde att sällskapet 
i år vill arrangera ytterligare ett kulturprogram i Albert Vikstens anda. 
Arrangemanget är öppet för alla och har fri entré. Bidraget skall användas till 
i huvudsak ersättning till underhållning/talare samt administration/annons. 
Kulturprogram av detta slag har flertalet effekter; dels får många ta del av 
själva kulturevenemanget dels för det människor till en historiskt intressant 
plats som den enskilde besökaren kanske inte tagit sig till annars. Att hitta 
nya mötesformer på gamla historiska platser är en nödvändighet för att hålla 
våra kulturarvsplatser levande över tid.      

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 juni 2017 
Ansökan från Albert Viksten Sällskapet 31 maj 2017 
 
 
Beslutsexpediering 
Albert Viksten Sällskapet 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 105 Dnr 00296/2017  

Ansökan från Los Hembygdsförening om kulturbidrag 
till föreläsning om C A Gottlund 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan från Finnmarkens historiegrupp och Los Hembygdsförenings 

ansökan om bidrag bifalles med 1 500 kronor till föreläsning om C A 
Gottlund. 

 
2. Pengarna tas från samhällsutvecklingens konto för projektbidrag till 

kulturföreningar.           

Sammanfattning av ärendet 

Finnmarkens Historiegrupp och Los Hembygdsförening ansöker om ett 
bidrag om 1 500 kronor för att arrangera en föreläsning om C A Gottlund 
under juli månad 2017.  
 
C A Gottlund var en finsk student som för ca 200 år sedan gjorde vandringar 
i de svenska finnbygderna bland annat till Los och Hamra. Hans dagböcker 
används än idag som källmaterial av släktforskare och finnmarks-
intresserade. En föreläsning av Bosse Westling som gjort en bearbetning av 
Gottlunds dagböcker samarrangeras i juli av Finnmarkens Historiegrupp/ 
Los Hembygdsförening och Los Bibliotek. Bidrag söks om 1 500 kronor för 
arrangemanget. 
 
Finnmarkens Historiegrupp anordnar också bland annat utflykter till 
intressanta historiska platser under rubriken ” Lär känna våra finnmarker”. 
När de gäller bidrag av den här storleken behandlas dessa i regel genom 
ansökningar om verksamhetsbidrag för kulturföreningar alternativt att det tas 
upp som en aktivitet i stödet till Hembygdsföreningar. Dessa bidrag betalas 
ut/ söks en gång per år i mars/april. Om sökanden i framtiden planerar att 
arrangera liknande aktiviteter eller föreläsningar ombeds denne kontakta 
Kulturenheten på Ljusdals kommun i god tid i förväg för att se vilken 
bidragsform som skulle passa bäst i sammanhanget.     
            
Beslutsunderlag 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 juni 2017 
Ansökan från Los Hembygdsförening 1 juni 2017   
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Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Los Hembygdsförening  
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt     
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§ 106 Dnr 00297/2016  

Konsten i Kommunhuset - referens och beslutsgrupp -  
samtal med konstnärerna Ida och Jacob inför 
skissuppdraget.  

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

En konstjury har tagit ut två konstnärer som fått ett skissuppdrag gällande 
konstnärlig utsmyckning av plan ett i Kommunhuset. 
 
Konstnärerna är Jakob Holmlund och Ida Björs och samhällsutvecklings-
utskottet kommer att vara referensgrupp när det gäller uppdraget. En första 
träff är planerad i anslutning till dagens sammanträde och den handlar om att 
konstnärerna vill lyssna in vad som förväntas. Den 30 juni planeras en ny 
träff där konstnärerna ska presentera sina idéer. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
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§ 107 Dnr 00220/2017  

Information om programmet för invigningen av 
Kommunhuset under vecka 35 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Efter en omfattande renovering planeras att den 28 augusti 2017, 23 månader 
efter brandattacken mot Kommunhusets reception, åter öppna entréplanet för 
allmänheten. Det vill kommunen fira med en hel återinvigningsvecka som 
samtidigt blir ett 30-årsjubileum för huset som första gången togs i bruk 
1987. 
 
Kommunshusets entréplan är sedan det renoverats och byggts om mer 
anpassat för allmänheten i och med att både bibliotek och servering numera 
blir det första som besökare kommer i kontakt med. Därför vill kommunen 
lägga återinvigningsfestligheterna under en hel vecka för att så många som 
möjligt ska kunna ta del av dessa. 
 
Kultursamordnare Marie Abrahamsson informerar om planerna för 
invigningsveckan: 
 
Återinvigningsveckan kommer bland annat innehålla flera kulturinslag, 
underhållning av olika slag, föreläsningar och intervjuer. Tanken är att alla 
förvaltningar ska involveras i veckans program och därmed få möjlighet att 
visa upp delar av verksamheten som de vill framhålla. Därför har 
representanter för respektive förvaltning engagerats i en arbetsgrupp för 
återinvigningsveckan under ledning av kultursamordnare  
Marie Abrahamsson och informationschef Pär Jonsson. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 108 Dnr 00137/2017  

Fördelning av bidrag till kulturföreningar 2017 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

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 planerade aktiviteter av öppen 
verksamhet och arrangemang, samt inom ramen för de budgeterade medel 
som finns för ändamålet. 
 
Föne Fornminnesförening 4 000 kronor 
Västra Hälsinglands Slöjdförening 3 000 kronor 
Västra Hälsinglands Forskarförening 4 000 kronor 
Loos Hembygdsförening 0 kronor  (erhåller bidrag till  
  hembygdsföreningar)
   
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 juni 2017 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 109 Dnr 00135/2017  

Fördelning av bidrag till Studieförbunden 2017 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bidragen till studieförbunden 2017 fördelas enligt nedan: 
 

                  STUDIEFÖRBUNDEN KOMMUNALT BIDRAG 2017 
  

 
LJUSDALS KOMMUN 

 
1 210 000 

  
 

2017-05-08 
      

        
 

Studietimmar 2014-2016 
 

3 år Genomsnitt 
  

Studieförbund Studiecirklar Kulturprogram 
Övr 
folkbildn Timmar timmar % Kronor 

    Antal program * 10 tim         

 
  

      ABF 12 335 5 690 843 18 868 6 289 17% 204 411 
Bilda 6 732 3 710 4 234 14 676 4 892 13% 158 996 
Folkuniversitetet 0 0 0 0 0 0% 0 
KFUK/KFUM 0 0 0 0 0 0% 0 
Medborgarskolan 0 0 0 0 0 0% 0 
Ibn Rushd 8 310 10 4 063 12 383 4 128 11% 134 154 
NBV 5 152 0 6 5 158 1 719 5% 55 880 
Sensus 532 1 540 2 250 4 322 1 441 4% 46 823 
Studiefrämjandet 14 876 5 340 2 009 22 225 7 408 20% 240 780 
Studieförbund Vuxenskolan 21 238 10 990 1 828 34 056 11 352 30% 368 954 

 
  

      Summa totalt 69 175 27 280 15 233 111 688 37 229 100% 1 210 000 

 

Beslutsexpedering 
Akt 
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§ 110 Dnr 00136/2017  

Fördelning av bidrag till Hembygdsföreningar 2017 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bidragen till kommunens hembygdsföreningar 2017 fördelas enligt nedan: 
 

Hemb.förening Bidragsgrun- % 
2/3 

bidrag Aktiviteter % 1/3 bidrag Summa 
  dande kostn.           bidrag 2017 
Ljusdals hemb.för 159 022 0,2266 35 802 11 0,1507 12 055 47 857 
Järvsö hemb.för 132 802 0,1892 29 899 29 0,3973 31 781 61 680 
Färila hemb.för 189 488 0,2700 42 661 6 0,0822 6 575 49 237 
Los hemb.för 149 181 0,2126 33 587 11 0,1507 12 055 45 641 
Ramsjö hemb.för 34 611 0,0493 7 792 6 0,0822 6 575 14 368 
Fågelsjö hemb.för 36 680 0,0523 8 258 10 0,1370 10 959 19 217 
         
SUMMA 701 784 1,0 158 000 73 1,0 80 000 238 000 

 
  
Beslutsexpediering 
Akt 
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