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Beslutande 
 

Ledamöter 

Jonny Mill (LB), Ordförande 

Björn Mårtensson (S), 1:e vice ordförande 

Christer Sjöström (M) 

Ulf Nyman (C) 

Iréne Jonsson (S), ersättare för László Gönczi (MP) 

 
Övriga deltagande Lasse Norin, chef samhällsutvecklingsförvaltningen  

Christina Gräns, ekonom, § 45 

Per Nyström, markhandläggare, § 46 

Niklas Svensson, kommunekolog, § 47 

Marie Abrahamsson, kulturstrateg, § 48-54 

Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 

 
Utses att justera 

 
Ulf Nyman 

 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2018-05-09 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer § 45-54 

 Ulrica Swärd Bütikofer    

 Ordförande 

   

 Jonny Mill   

 Justerare 

   

 Ulf Nyman   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-05-08 

Datum för anslags uppsättande 2018-05-09 

Datum för anslags nedtagande 2018-05-31 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Ulrica Swärd Bütikofer   
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§ 45 Dnr 00205/2018  

Helårsprognos för samhällsutvecklingsförvaltningen 
per april 2018 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Samhällsutvecklingsförvaltningens helårsprognos per april 2018 

godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Drift   

Helårsprognosen visar på ett överskott på 3 200 000 kronor. De största 

avvikelserna finns på enheten plan och bygg som har ett överskott till största 

delen beroende på föräldraledigheter samt vakanta tjänster under delar av 

året samt att kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder beräknas bli lägre. 

 

Investering 

Helårsprognosen visar på ett beräknat överskott på 1 500 000 kronor. 

Avvikelsen avser projektet vägentréområden Ljusdal, där beslut om vägbyte 

inväntas innan entréer utformas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 maj 2018 

Prognos per april 7 maj 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhälls-

utvecklingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta. 
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§ 46 Dnr 00324/2013  

Anhållan om förvärv av mark från Veckebo 22:1 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kommunen säljer ett område om cirka 3 330 kvadratmeter av 

fastigheten Veckebo 22:1 till ägaren av fastigheten Korsholm 2:1 till en 

köpeskilling av 50 000 kronor. 

 

2. Köparen erlägger kostnaderna för fastighetsbildning.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 december 2013, § 263 att 

sälja ett område om cirka 2 300 kvadratmeter av fastigheten Veckebo 22:1 

till ägaren av fastigheten Korsholm 2:1. 

 

Köparen har nu efter långt övervägande gjort en framställan om att få utöka 

området till 3 330 kvadratmeter. 

 

Efter det förra beslutet har detaljplanen upphävts i det aktuella området och 

marken ligger utom detaljplanen för bostäder. Markpriset föreslås ändå bli 

detsamma eftersom det följer med en del skog.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 april 2018 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 december 2013, § 263 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhälls-

utvecklingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.      
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§ 47 Dnr 00009/2018  

Information om fiskeplanarbetet, Life och LONA 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunekolog Niklas Svensson informerar om aktuella projekt: 

 

Fiskevårdsplan Ljusnan blev klar 2016. En ny fiskevårdsplan gällande 

Voxnan tas fram för närvarande. I bästa fall blir den klar före sommaren, 

annars kommer den att bli färdig i höst. 

 

För att det ska finnas möjlighet att arbeta utifrån fiskevårdsplanen har Niklas 

Svenssons tjänst som kommunekolog utökats till en heltid. Han har tidigare 

också arbetat med tillsyn på miljöenheten. 

 

En del bidrag har sökts för olika projekt. 

 

Fria vandringsvägar Ljusnan-Hennansjön. Det handlar både om 

biologisk återställning samt bättre möjligheter för fisken.  

 

 Projekt Kvarndammen/Sillerboån kostar totalt 1 800 000 kronor.  

LONA-bidrag har sökts med 1 500 000 kronor.  

 

 Projekt Bäckebo kostar totalt 3 250 000 kronor. 

LONA-bidrag har sökts med 1 150 000 kronor. Ljusdal Energi står för 

2 100 000 kronor. 

 

 Förstudie Hennandammen kostar 50 000 kronor. 

LONA-bidrag har sökts med 50 000 kronor. 

 

 Vattenvårdsplan Bodasjön kostar 240 000 kronor. 

LONA-bidrag har sökts med 120 000. 

 

 Åtgärder Fiskevårdsplanen kostar 800 000.  

Bidrag har sökts från staten med 600 000 kronor. 
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Åtgärder är planerade vid Leån, Snasbäcken, Brinnasen, Holån och 

nedre Skarpån 

 

Totalt planeras projekt och åtgärder för 6 140 000 kronor. Därav ska 

kommunen stå för 620 000 kronor, Ljusdal Energi för 2 100 000 kronor, 

staten för 600 000 staten och LONA-bidrag har sökts med 2 820 000 kronor. 

 

LIFE-projekt Natura 2000-områden 
Ansökan till EU gällande 100 000 000 kronor (tillsammans med Jämtland) 

Ansökan har avslagits två gånger, men nu försöker man en tredje gång 

tillsammans med Jämtland för att få större omfattning på projektet. 

 

Kläppaängarna 

Området klassas inte som naturreservat, men åtgärderna som görs där är till 

för naturvården. Niklas Svensson menar att det inte går att bedriva något 

lönsamt skogsbruk där. 

 

Om kommunen beslutar om att göra naturvårdsområde av Kläppaängarna 

har vi möjlighet att få markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket. 

Länsstyrelsen kan hjälpa till med ansökningar och annat.     

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att utskottet bifaller detta. 

      

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 48 Dnr 00140/2018  

Ansökan om bidrag till midsommarfirande på 
Stenegård i Järvsö 2018 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Ansökan om bidrag till midsommarfirande på Stenegård 2018 avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Järvsö Hembygdsförening, Järvsö Spelmanslag och Järvsö Folkdanslag har 

lämnat in en gemensam ansökan om bidrag på 16 000 kronor till 

midsommarfirande på Stenegård 2018. Ansökan avser kostnader för 

ljudanläggning och ljudtekniker samt annonskostnader.     

 

Det uppskattade och välbesökta midsommarfirandet på Stenegård är ett årligt 

återkommande arrangemang som är att betrakta som verksamhet. Sökanden 

hänvisas därför att liksom tidigare redovisa sina kostnader som en aktivitet 

för fördelningen inom ramen för hembygdsföreningarnas verksamhetsbidrag.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 april 2018 

Ansökan om arrangörsbidrag 15 mars 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsutvecklingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller 

detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Järvsö Hembygdsförening 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt 
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§ 49 Dnr 00180/2018  

Ansökan från Kulturföreningen Inlandskult om medel 
till Inlandsbanefestivalen 2018 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Ansökan om bidrag till Inlandsbanefestivalen beviljas med 5 000 

kronor. 

 

2. Pengar tas från samhällutvecklingsförvaltningens konto för 

projektbidrag till kulturföreningar.    

Sammanfattning av ärendet 

Inlandsbanefestivalen arrangerar musikarrangemang på ett antal orter utmed 

Inlandsbanan och finansieras bland annat också av kulturrådet. I år har 

festivalen som strävan att genomföra en konsert i Ljusdals kommun i 

samverkan med lokala aktörer. Medverkande artister kommer främst från 

Norrland men eventuellt kommer även någon gästande artist utifrån som 

också blir dragplåster. Festivalen vill också möjliggöra för någon intressant 

huvudartist i kommunen. De sökta medlen avser omkostnader för teknik, 

medverkande artister, mat och boende under arrangemangen och avser 

konserten i Ljusdals kommun.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 april 2018 

Ansökan om medel till Inlandsbanefestivalen 10 april 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhälls-

utvecklingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.      

 

Beslutsexpediering 

Kulturföreningen Inlandskult 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt 
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§ 50 Dnr 00210/2018  

Ansökan från Björkbergs Byalag om bidrag till byns 
400-årsfirande 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Ansökan om bidrag beviljas med 16 500 kronor till byn Björkbergs 400-

årsjubileum. 

 

2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för 

projektbidrag till kulturföreningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Byn Björkberg firar i år 400 år och genomför en lång rad kulturaktiviteter 

under hela året. Här ingår historiska föreläsningar, utställningar och 

filmvisningar samt en jubileumsskrift om skogfinska kolonisationen i 

bygden. För att genomföra jubileumsåret i sin helhet ansöker man om ett 

bidrag om 16 500 kronor. Skogsfinska kolonisationen i bygden är en viktig 

del av vårt kulturarv som det är angeläget att lyfta fram och föra vidare till 

såväl samtiden som till kommande generationer.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 april 2018 

Ansökan om bidrag 19 april 2018 

 

 

Beslutsexpediering 

Björkbergs Byalag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt 
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§ 51 Dnr 00134/2018  

Information om fördelningen av verksamhetsbidrag till 
kulturföreningar 2018 

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. 

 

Fördelning av bidrag till kulturföreningar: 

1. Föne Fornminnesförening 4 000 kronor 

2. Västra Hälsinglands Slöjdförening 2 000 kronor 

3. Västra Hälsinglands Forskarförening   4 000 kronor 

4. Järvsö Spelmanslag 1 000 kronor 

5. Hälsinglands Konstgille 4 000 kronor 

Totalt:        15 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 april 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller 

detta.      

 

 

Beslutsexpediering  

Akt 
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§ 52 Dnr 00196/2018  

Remiss gällande regional kulturgaranti för 
förskoleklass och grundskola i Gävleborg 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Yttrandet godkänns och skickas till Region Gävleborg. 

 

2. Yttrandet skickas till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun lämnar följande yttrande: 

 

Ljusdals kommun ser generellt positivt på den föreslagna ramen för en 

regional kulturgaranti för förskoleklass och grundskola för att stärka 

tillgången till konst- och kulturupplevelser i länet för barn och unga i 

Ljusdal. Att samordna utbud, information och subventioneringar genom 

gemensamma utbudsdagar och digital plattform är en ansats som skulle 

innebära en stor förbättring gentemot dagens spridning. Kommunen vill 

betona vikten av att även skapa utrymme för kommunernas kulturaktörer att 

presenteras samt den för oss så viktiga transportkostnadsfrågan.  

 

Ljusdals kommun har idag en väl fungerande skolkulturorganisation med 

kulturombud hos både elever och skolpersonal. Inom skolkulturen arbetas 

ofta i projekt som kan se olika ut år från år. Då våra demografiska och 

geografiska förutsättningar också är speciella är det av intresse att tidigt vara 

med att utforma modellen. Vi ställer oss positiva till att vara pilotkommun i 

det fortsatta arbetet 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 maj 2018 

Remiss avseende en regional kulturgaranti för förskoleklass och grundskola i 

Gävleborg 5 april 2018 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Region Gävleborg 

Kommunstyrelsen 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt 
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§ 53 Dnr 00440/2017  

Remiss gällande regional kulturplan 2019-2021 "När 
konstens och kulturens egenvärde möter 
samhällsutveckling" 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Yttrandet godkänns och skickas till Region Gävleborg. 

 

2. Yttrandet skickas till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun lämnar följande yttrande: 

 

Remissupplagan av den regionala kulturplanen har en positiv högre 

konkretiseringsgrad än tidigare planer. De fyra identifierade 

utvecklingsområdena samt de särskilda satsningar per verksamhetsområde 

tydliggör inriktning som stämmer överens med de behov som också Ljusdals 

kommun ser. 

 

En av de stora utmaningarna inom kultursektorn i länet är kompetens-

försörjningen inom kultursektorn.  Ljusdals kommun ser positivt på 

kulturplanens skrivningar om det också i praktiken betyder en ökad närvaro 

av professionella kulturskapare i länets alla kommuner. All sådan 

verksamhet ska förstås också bygga på ett underliggande lokalt engagemang.  

Tillgång till konst och kultur i hela länet. Digitalisering är en viktig del av att 

tillgängliggöra utbudet i länet. Med tanke på Ljusdals kommuns läge i 

förhållande till Gävle där alla regionala institutioner utom en finns är 

transportfrågan mycket viktig. Då det i och för sig är bra att kulturaktörerna 

anpassar föreställningstider till x-trafiks tidtabeller finns en hel del att titta på 

vad gäller logistiken för ett livaktigt kulturliv i länet. Här saknar vi en tydlig 

inriktning att på regional nivå att undersöka den faktiska interregionala 

tillgången till kultur för innevånare i olika kommuner samt att föra mera 

långtgående diskussioner kring till exempel linjesträckningar, tidtabeller och 

taxor med berörda aktörer i förhållande till såväl befintligt som ett mera 

utvecklat kulturliv i hela länet. 

 

Ljusdals kommun ser generellt positivt på införandet av en regional 

kulturgaranti för förskoleklass och grundskola under förutsättningen att det i 
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praktiken också innebär en ökad tillgång till konst- och kulturupplevelser i 

länet för barn och unga i Ljusdal. De flesta av de regionala institutionerna är 

förlagda till Gävle vilket innebär att det är viktigt att verka för en mer jämlik 

tillgång oavsett avstånd. Det är också viktigt att betona att kultursamverkan 

går åt båda hållen och att en ökad tillgänglighet till de regionala 

kulturaktörerna även i vissa avseenden borde kunna innebära detsamma för 

övriga kulturaktörer runt om i länets kommuner. Om en ansats att lyfta alla 

delar av utbudet i Gävleborg görs kan vi på allvar prata om ett livaktigt 

kulturliv för våra barn och unga. 

 

Att samordna utbud, information och subventionering genom gemensamma 

utbudsdagar och digital plattform är en ansats som skulle innebära en stor 

förbättring gentemot dagens spridning. Här finns möjligt att skapa utrymme 

för kommunernas kulturaktörer att presenteras. Gemensamt kunskap- och 

erfarenhetsutbyte är en viktig beståndsdel precis som gemensamma 

fortbildningsinsatser. 

 

Eftersom kommunernas deltagande är och ska vara frivilligt kan det ibland 

med de regionala institutionernas krav på närvaro ge upphov till slitningar. 

Det bör tas hänsyn till detta i de regionala kulturaktörernas uppdragsavtal 

och utvärderingar.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 maj 2018 

Remiss Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 15 mars 2018 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S):  bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Region Gävleborg 

Kommunstyrelsen 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt 
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§ 54 Dnr 00009/2018  

Övriga frågor 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kulturstrateg Marie Abrahamsson informerar om att Färila-Revyn efter 

avslagsbeslutet gällande deras ansökan om bidrag till rekvisita, har hänvisats 

till fritidsenheten. Fritidschef Torleif Bakke ska utreda om det är möjligt att 

inordna Färila-Revyns lokal bland samlingslokalerna i kommunen.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att utskottet bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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