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 Diarienummer 
   KS 0556/15 
 
§ 61 
 
Fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler 2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Förslaget till fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler godkänns 
 
2. Pengar tas från kontot investeringsbidrag samlingslokaler 
 
3. Ärendet ska vara slutfört 31 december 2016 

 
 

Sammanfattning  
 
Tre ansökningar om investeringsbidrag har inkommit och totalt söks 219 817 kronor. I 
budgeten finns 100 000 kronor avsatta. Eftersom den sökta summan överstiger de medel som 
finns anvisade i budget måste en prioritering göras mellan de olika objekten. Om bidraget 
skall ge någon effekt bör ett antal objekt prioriteras istället för att alla ansökningarna får dela 
lika eller fördelas enligt en procentuell fördelning. Förvaltningen har varit i kontakt med de 
sökande föreningarna för att undersöka om projekten kommer att genomföras även om man 
inte får den sökta summan. Järvsöfolkan har även sökt bidrag från andra instanser och efter 
samtal med dem kommer de att förverkliga projektet med egna insatser och oavsett bidragets 
storlek.  
 
Sökta Bidrag 
Bygdegårdsföreningen Järvsöfolkan 166 313 
Föne Bygdegårdsförening 22 973 
Hybo Bygdegårdsförening 30 531 
Totalt 219 817  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att investeringsbidraget fördelas enligt följande: 
 
Föne Bygdegårdsförening 22 973 
Hybo Bygdegårdsförening 30 531 
Bygdegårdsföreningen Järvsöfolkan 46 496 
Totalt 100 000 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse 7 april 2016 
Ansökningar  
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 Diarienummer 
   KS 0141/15 
 
§ 62 
 
Ansökan från Järvsö Ishockeyklubb om höjning av driftsbidraget 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Driftsbidraget till Järvsö IK utökas med 300 000 kronor. 

 
2. Medel till detta tas för 2016 ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 
3. Budgetramen för Fritidsenheten höjs med 300 000 kronor från och med 2017. 

  
 
Sammanfattning  
 
Järvsö IK ansöker om höjning av sitt driftsbidrag från 430 000 kronor per år till 1 000 000 
kronor per år. 
 
Förvaltningen gjorde under 2015 en analys av subventioner i kommunens anläggningar och 
mellan driftsbidragen till föreningar som äger/driver sina egna anläggningar. 
Driftskostnaderna för de åtta föreningarna som redovisade sina uppgick till 3 322 936 kronor. 
Totalt har driftsbidrag motsvarande 790 000 kronor betalats ut till dessa föreningar. 
Driftsbidraget täcker i genomsnitt 24 procent av föreningarnas driftskostnader. Subventionens 
spridning i kostnadstäckning är dock stor och varierar från 0 – 95 procent. Skillnaderna i 
täckningsgraden kan i vissa fall bero på stora energikrävande anläggningar och hur stor del av 
arbetet som är ideellt och/eller om föreningen har anställd personal. 
 
Subventionen till de idrottsföreningar som bedriver verksamhet i kommunens 
idrottsanläggningar uppgick till närmare 6,5 miljoner kronor och motsvarar 89 procent av 
kommunens bruttokostnader för anläggningarna. Föreningarnas hyreskostnad uppgick 
sammantaget till 764 708 kronor 
 
Järvsö Arena är den enda inomhushallen för skridskoåkning i kommunen och är en stor 
energikrävande anläggning som kostar att driva.  Klubben har lagt ned ett enormt arbete med 
att hålla igång anläggningen under de cirka 10 år som den funnits, det kommunala 
driftsbidraget täcker endast 27 procent av driften. En ökning av driftsbidraget skulle medföra 
att föreningen är beredd att fortsättningsvis arbeta hårt i samma anda som den gjort under alla 
dessa år och driva anläggningen vidare i föreningsregi. Ett negativt beslut skulle kunna 
innebära att det lokala engagemanget försvinner och anläggningen hamnar i ett konkursläge 
som med all sannolikhet kommer att medföra att den hamnar i kommunal regi. 
Eftersom driftsbidraget täcker endast en bråkdel (27 procent) av kostnaden för driften av  
 
Forts s 6
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 Diarienummer 
   KS 0141/15 
 
§ 62 forts 
 
Ansökan från Järvsö Ishockeyklubb om höjning av driftsbidraget 
 
Arenan är det befogat med en höjning av bidraget eftersom detta är en typ av anläggning som 
är kostnadskrävande och svår att jämföra med andra föreningsdrivna objekt i kommunen. 
 
Fritidsenheten har inget utrymme i sin egen budget för att höja driftsbidraget. En 
omfördelning av driftsbidraget inom budget skulle innebära att många andra föreningar med 
låg kostnadstäckningsgrad på sitt bidrag får stora problem att driva dem i egen regi. 
En höjning av hyrororna till föreningar som har sin verksamhet i kommunala lokaler är möjlig 
men i den storleksordning detta handlar om skulle innebära mindre uthyrningar och mindre 
intäkter till fritidsenheten. En viss justering av hyrororna är möjlig och framförallt då till 
privatpersoner och företag men det skulle bara röra sig om en marginell ökning av intäkterna. 
 
Många av de ideella krafter som startade upp denna anläggning har lämnat föreningen mycket 
på grund av att deras barn vuxit upp så idag är det hela nya personer i ledningen. Det enorma 
arbetet som läggs ned för att få in medel till driften av anläggningen har medfört att det 
drabbat den ordinarie föreningsverksamheten. 
 
En höjning av driftsbidraget med 300 000 kronor per år skulle innebära att det lokala 
engagemanget hålls vid liv.  
 
Medel för 2016 tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande och från 2017 föreslås 
Fritidsenhetens budgetram höjas med 300 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 april 2016 
Ansökan från Järvsö Ishockeyklubb 5 maj 2015  
   
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S), Ulf Nyman (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0232/14 
 
§ 63 
 
Antagande av detaljplan för Storbyn 22:1 i Färila "Föreningarnas Hus" 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslag till detaljplan för Storbyn 22:1 ”Föreningarnas hus” antas.   
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har efter uppdrag från samhällsutvecklingsutskottet i juni 
2014, § 101 tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Storbyn 22:1 i Färila, 
Föreningarnas hus. Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning under hösten 
2014. Planen syftar till att ge möjligheter att använda fastigheten för ändamålen kultur och 
fritid, skola, kontor och bostäder och att säkerställa byggnadens bevarande. Planen ersätter 
den tidigare markanvändningen ”allmänt ändamål”. Den nya markanvändningen innebär att 
fastigheten kan användas för fler ändamål än vad som tidigare var möjligt. Planen innebär 
även att kommunen erkänner byggnadens kulturhistoriska kvaliteter och ger den ett formellt 
skydd i detaljplan vilket saknas sedan tidigare.      
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag från januari 2015 att anta planen återremitterades 
av samhällsutvecklingsutskott för att inhämta ytterligare synpunkter från FärilaRådet, 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsens beredning som syftade till att 
få synpunkter kring användandet av byggnaden.      
 
Utöver beslutet om att upprätta en ny detaljplan har ett annat beslut fattats om att kommunen 
ska avyttra fastigheten. Besluten om att upprätta detaljplan och att sälja är dock oberoende av 
varandra och precis som alla detaljplaner är planen ”blind” för vem markägaren är. 
Fastigheten kan därmed användas och ägas av såväl kommun som enskilda förutsatt att 
användningen är förenlig med den som föreslås i planen vilket prövas i bygglovet. De 
tillfrågade instansernas verksamhet bedöms inrymmas inom föreslagen plan.       
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 mars 2016 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll  
Antagandehandlingar 12 januari 2015   
 
 
Forts s 8
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 Diarienummer 
   KS 0141/15 
 
§ 63 forts 
 
Antagande av detaljplan för Storbyn 22:1 i Färila "Föreningarnas Hus" 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S), Christer Sjöström (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0028/11 
 
§ 64 
 
Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för Norrkämstaledens 
förlängning 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Planuppdraget återtas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Den 15 mars 2016 § 50 fick samhällsutvecklingsutskottet muntlig information om det äldre 
detaljplaneuppdrag som förvaltningen har från kommunstyrelsen (3 december 2002, § 378) 
som handlar om att planlägga en väg, Norrkämstaledens förlängning, mellan Norrkämsta 
industriområde och Gärdeåsvägen i Ljusdal. Förvaltningen ville höra utskottets åsikter och 
om kommunstyrelsens nu fjortonåriga uppdrag fortfarande är aktuellt. Förfrågan kan ses i 
ljuset av en senare tids ”städning” i äldre, inaktuella uppdrag.    
 
Utskottet beslutade att ge samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett mer 
detaljerat förslag om vad planen skulle innebära och om ett eventuellt återtagande av 
planuppdraget.  
 
Enligt planhandlingarna som upprättades för nio år sedan (2007) innebär planen att en ny 
vägförbindelse byggs mellan Norrkämsta industriområde och Gärdeåsvägen. Syftet med den 
nya vägen skulle vara att avlasta och omfördela genomfartstrafik från centrala delar av 
Ljusdal som Norra Järnvägsgatan och Norrkämstavägen, Nordgatan och Lilla Vintergatan. 
Planen skulle kunna innebära att syftet uppnås.           
 
Sedan 2007 har nya förutsättningar tillkommit. Steg mot att avlasta och omfördela trafik har 
tagits. Bland annat har kommunen och Trafikverket planer på att byta huvudmannaskap för 
Norra Järnvägsgatan och Kyrksjönäsvägen. Det innebär att genomfartstrafik på Norra 
Järnvägsgatan försvinner och att gatan kommer att avlastas. På Norrkämstavägen har det 
införts förbud mot genomfart av lastbil. Det innebär att tung trafik har omfördelats och att 
gatan har avlastats. Norrkämstavägen har dessutom asfalterats och standarden har höjts.     
 
Plan och bygg har tagit fram tre tänkbara alternativ för hur utskottet kan besluta i ärendet:    
 
Nollalternativet. Låta planuppdraget ligga tills vidare eller att besluta om ytterligare 
underlag/utredningar inför beslut. Alternativet är inte att föredra då ett redan gammalt ärende 
kommer att bli liggandes ännu längre. Tillräckligt med underlag bedöms finnas för att kunna 
besluta i ärendet.    
 
Forts s 10



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

10 

 Diarienummer 
   KS 0028/11 
 
§ 64 forts 
 
Tänkbara alternativ gällande detaljplan för Norrkämstaledens förlängning 
 
Genomför. Revidera planen och sänd ut den på samråd. Det vill säga genomför 
planuppdraget och upprätta detaljplanen. Planen måste revideras eftersom ett antal år har gått 
sedan handlingarna upprättades. Kan kräva uppdatering av diverse trafikutredningar. Medel 
för att genomföra detaljplanen bör avsättas framöver i samband med ett antagande av planen.   
 
Avsluta. Kommunstyrelsen återtar planuppdraget. Ärendet återtas och ingen ytterligare 
arbetstid läggs ned på projektet. Vägsträckningen har sedan tidigare valts och är utpekad i 
översiktsplanen. Om det skulle visa sig nödvändigt kan ett nytt detaljplaneärende inledas.     
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 5 april 2016 
Planhandlingar och karta 
  
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till alternativ tre, planuppdraget återtas. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0160/15 
 
§ 65 
 
VA-plan för Ljusdals kommun - tematiskt tillägg till översiktsplan gällande 
vatten och avlopp 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsutskottet är styrgrupp för projektet att upprätta en VA-plan. 
 
2. I styrgruppen ingår styrelseordföranden för Ljusdals Energi AB.  
 
3. Projektdirektiv till VA-plan för Ljusdals kommun godkänns.  
 
4. VA-planen utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.      
 
5. 150 000 kronor anslås för konsultkostnader för kommunens del för 2017. Medel anslås 

från kommunstyrelsens konto till förfogande.  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ett tillägg ska göras under Effektmål: ”Bortfall av elektricitet som kan påverka VA-

försörjningen kan hanteras”. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen gav den 7 januari 2016, § 15 samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag 
att, i samarbete med Ljusdal Vatten AB, upprätta en VA-plan för Ljusdals kommun. 
Arbetsgruppen består av representanter från samhällsutvecklingsförvaltningens enheter Plan 
och bygg, Miljö och Gata/park samt Ljusdal Vatten AB. Arbetsgruppen har arbetat fram ett 
förslag till projektdirektiv. Syftet med projektdirektivet är att ange strategiska direktiv för 
projektet och på så vis bidra till planens upprättade.  
 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott är det politiska organ som Plan- och 
byggenheten arbetar gentemot i planfrågor och bör därför utgöra politisk styrgrupp för 
arbetet. Kommunstyrelsen har beslutat att VA-planen ska upprättas i samarbete med Ljusdal 
Vatten, varför även styrelseordföranden för Ljusdals Energi AB bör ingå i styrgruppen.    
 
I kommunstyrelsens beslut om att upprätta VA-plan anges att planen förslagsvis utgör ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen.  
 
 
Forts s 12
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 Diarienummer 
   KS 0160/15 
 
§ 65 forts 
 
VA-plan för Ljusdals kommun - tematiskt tillägg till översiktsplan gällande 
vatten och avlopp 
 
Arbetsgruppen anser att planen bör utgöra ett sådant eftersom det ger planen en tydlig status, 
planen blir starkt vägledande och det är att föredra ur demokratiaspekt då framtagande-
processen ger möjlighet till insyn och påverkan. Beslutet om att anta planen fattas av 
kommunfullmäktige.   
 
Arbetsgruppen har bedömt att arbetet med att upprätta planen fordrar konsulthjälp i form av 
projektledare. Kostnaden bör delas mellan kommunen och Ljusdal Vatten AB. 
Konsultkostnaden är beräknad att uppgå till mellan 150 000 – 300 000 kronor beroende på 
arbetsinsats.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 11 april 2016 
Projektdirektiv VA-plan 11 april 2016 
  
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): ett tillägg ska göras under Effektmål: ”Bortfall av elektricitet som kan 
påverka VA-försörjningen kan hanteras”. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

13 

 Diarienummer 
   KS 0066/15 
 
§ 66 
 
Förslag miljömålsåtgärder 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Förvaltningarna beaktar listan innan slutgiltigt förslag läggs i kommunstyrelsen. 
 
2. De föreslagna åtgärderna ska skärpas där det är relevant. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun kommer att underteckna överenskommelse om miljömålsåtgärder den 17 
juni 2016. Nu pågår ett arbete där alla förvaltningar och bolag är involverade. 
 
Kommunekolog Niklas Svensson informerar om föreslagna åtgärder som också har förankrats 
med länsstyrelsen. 
 
I maj ska det finnas ett färdigt förslag som samhällsutvecklingsutskottet får ta ställning till 
och den 13 juni ska kommunfullmäktige besluta om detta. 
 
Föreslagna åtgärder per enhet: 
 
Ljusdal Energi 
1. En omställning till fossilfri fjärrvärmeproduktion görs av samtliga Ljusdal Energis 

anläggningar till år 2020.  
 
2. Fria fiskvägar etableras från Hennan till Ljusnan (Leåns vattensystem). 
 
3. Minst 50 procent av matavfallet i kommunen ska källsorteras. 
 
4. En våtmark anläggs vid Lappmyrans deponi för rening av lakvatten. 
 
Ljusdalshem 
1. All belysning som Ljusdalshem råder över byts till armaturer med LED-teknik till år 

2020.  
   
2. 25 procent av bolagets bilar skall vara någon form av miljöbil till år 2020.  
     
3. Minst två stycken solenergidrivna anläggningar för produktion av el skall vara i drift till 

år 2020.    
 

Forts s 14



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

14 

 Diarienummer 
   KS 0066/15 
 
§ 66 
 
Förslag miljömålsåtgärder 
 
Gata- och parkenheten 
1. Två stycken laddstationer för elbilar, tillgängliga för allmänheten, ska byggas i Ljusdals 

centralort. Detta ska ske i samarbete mellan kommunens förvaltningar, Ljusdal Energi 
AB och Ljusdalshem AB. 

  
2. Cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö ska vara klar senast år 2020. 
  
3. All gatubelysning som ombesörjs av kommunen byts till LED-teknik fram till år 2020. 
 
4. Kommunen ska aktivt deltaga i den europeiska trafikantveckan varje år fram till år 2020. 

 
Utbildningsförvaltningen och fastighetsförvaltningen 
1. En översyn av utomhusmiljöer, med tillhörande åtgärdsprogram, ska genomföras på 

samtliga förskolor och skolor. Åtgärderna ska vara genomförda senast år 2020. 
 
2. Solexponering ska särskilt tas i beaktning vid översynen av samtliga förskolor och skolor.  
 
3. Samtliga av kommunens förskolor, skolor och fritidshem ska vara ”kemikaliesmarta” 

genom att nyinköp av pedagogiskt materiel, inredning, livsmedel, städartiklar med mera 
ska ha godkänd miljömärkning. (Fortlöpande planering, information och kompetens-
utveckling ska ske inom området). 

 
Omsorgsförvaltningen 
1. Bränsleförbrukningen för bilpoolens fordon ska minska med 10 procent fram till år 2020. 
 
2. Användning av förnybara drivmedel i bilpoolen ska öka med 15 procent fram till år 2020. 
 
3. 25 procent av råvarorna (inköpsvolymen) i kostservice produktion ska vara ekologiska 

senast år 2020. 
 
4. 10 procent av råvarorna (inköpsvolymen) i kostservice produktion ska vara 

närproducerade senast år 2020. 
 

Miljöenheten 
1. En fiskevårdsplan med åtgärdsprogram ska upprättas för Voxnans avrinningsområde. 
 
2. En kommunal organisation för att kontinuerligt genomföra fiskevårdsåtgärder utifrån 

fiskevårdsplanerna ska upprättas. 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0066/15 
 
§ 66 
 
Förslag miljömålsåtgärder 
 
3. Ett avloppsprojekt med åtgärdskrav på bristfälliga enskilda avlopp ska genomföras. 
 
4. Luftkvalitetsmätningar ska genomföras i centralorterna Ljusdal, Järvsö samt Färila.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
1. All ärendehantering digitaliseras i de kommunala förvaltningarna. Från inkomna 

handlingar, kallelser, beslutsförslag och beslut till den slutgiltiga arkiveringen.  
 
2. Digitala lönespecifikationer redovisas online i lönesystemet eller skickas via e-post till 

samtliga anställda (pappersversion skickas endast efter begäran från anställd). 
 
3. Digitala möten underlättas genom utbildning till samtliga anställda samt uppdatering och 

koordinering av teknik. Krav ställs på bland annat länsstyrelsen och offentliga 
myndigheter att möjliggöra digitala möten. 

 
4. En miljöstrategfunktion med en anställd miljöstrateg ska inrättas direkt under 

kommunledningen. 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP):  
 
Förvaltningarna beaktar listan innan slutgiltigt förslag läggs i kommunstyrelsen. 
 
De föreslagna åtgärderna ska skärpas där det är relevant. 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag samt László 
Gönczis yrkande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller dessa.  
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
     
 
§ 67 
 
Information om broarna över Ljusnan - GC-väg mellan Järvsö och 
Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunen vill bygga gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö och behöver tillgång till 
en bro över Ljusnan. 
 
Plan- och byggenhetens chef Helena Haglund Olovsdotter informerar om läget när det gäller 
broarna över Ljusnan.  
 
Förhandling pågår med Trafikverket, men har dragit ut på tiden. Miljöprover ska tas i den före 
detta banvallen och dessa väntas vara klara till sommaren. Vattendom ska också till. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0005/16 
 
§ 68 
 
Östernäsområdets utveckling - uppdrag till 
samhällsutvecklingsförvaltningen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att revidera detaljplanen för Östernäs 

11:4 för att möjliggöra bostadsbyggande. 
 

2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att inleda förberedelser för att kunna 
sanera området och därmed definiera vilka insatser som är relevanta och för vilka 
förvaltningen avser ansöka om statligt bidrag. 

 
Sammanfattning  
 
Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur Östernäsområdet fortsättningsvis 
skall hanteras.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2016, § 68 att ge förvaltningen i uppdrag att inleda 
marknadsföring av Östernäsområdet. 
 
Samtidigt fick också samhällsutvecklingsutskottet i uppdrag att revidera detaljplan för 
Östernäs 11:4 för att möjliggöra bostadsbyggande samt att inleda förberedelserna för att 
kunna sanera området, därmed definiera vilka insatser som är relevanta och för vilka de avser 
ansöka om statligt bidrag. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2016, § 68 
Kommunchefens skrivelse 13 januari 2016 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (LB): samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att revidera detaljplanen för 
Östernäs 11:4 för att möjliggöra bostadsbyggande samt att inleda förberedelser för att kunna 
sanera området och därmed definiera vilka insatser som är relevanta och för vilka 
förvaltningen avser ansöka om statligt bidrag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt  



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0466/14 
 
§ 69 
 
Beslut från Länsstyrelsen Gävleborg gällande överklagan av 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Öster-Skästra 24:7 
med flera, området mellan järnvägen och Industrivägen i Järvsö - till 
kommunfullmäktige för kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, § 235 att anta detaljplan för Öster-
Skästra 24:7 med flera, området mellan järnvägen och Industrivägen i Järvsö. 
 
Beslutet överklagades av ägarna till fastigheten Öster-Skästra 24:7 som yrkade på att beslutet 
att anta detaljplanen ska upphävas. 
 
Länsstyrelsen har nu fattat beslut i ärendet och beslutat att avslå överklagandet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Länsstyrelsens beslut 18 mars 2016 
Kommunfullmäktiges beslut 30 november 2015, § 235 
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 Diarienummer 
   KS 0186/16 
 
§ 70 
 
Markavtal med IP-Only Networks AB för nedläggning av bredbandsfiber 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Markavtal med IP-Only Networks AB tecknas enligt avtalsförslag.  
 
2. Avtalet ska omförhandlas efter 25 år. 

 
 
Sammanfattning  
 
IP-Only Networks AB har inkommit med begäran om att få teckna avtal med Ljusdals 
kommun för förläggning av fiber i främst allmän platsmark, men även i annan kommunägd 
mark när särskild överenskommelse träffats om detta. 
 
Företaget bygger helt öppna nät och erbjuder inga egna tjänster till villor, men har andra 
alternativ på företagssidan. Andra operatörer kan leverera sina tjänster i nätet. 
 
Företaget arbetar med olika modeller där man dels anlägger egna nät, men också samarbetar 
med andra nätägare som till exempel stadsnätet på orten.  
 
Det avtal som föreslagits ligger i konstruktionen nära det markavtal som kommunen har med 
Telia. 
 
Ljusdals kommun antog den 16 juni 2014 bredbandsstrategi 2014-2020. 
 
I handlingsplan 4.1 Genomförande anges bland annat följande strategier för att nå angivna 
mål 
 
• Kommunen ska bistå bredbandsleverantörena vid planering och utbyggnad av 

bredbandsnät. 
 
• Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs ut i kommunen är öppna för alla 

leverantörer. 
 
• Kommunen ska verka för god konkurrens på bredbandsmarknaden där marknadskrafterna 

ska råda. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 11 april 2016 
Förslag till markavtal 
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Kommunstyrelsens 
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 Diarienummer 
   KS 0186/16 
 
§ 70 forts 
 
Markavtal med  IP-Only Networks AB för nedläggning av bredbandsfiber 
 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till förslaget med tillägget att avtalet ska omförhandlas efter 25 
år. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0178/16 
 
§ 71 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas för ombyggnad av kök samt badrum. 
 
 
Sammanfattning  
 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen gällande ombyggnad 
av kök och badrum/WC. 
 
Åtgärderna är kostnadsberäknade till 196 375 kronor och samhällsutvecklingsförvaltningen 
föreslår att detta beviljas. 
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0195/16 
 
§ 72 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag . 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag enligt lämnad ansökan avslås med motiveringen att avsikten 

med bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga funktioner i bostaden och inte att 
tillskapa nya funktioner eller åtgärda saker som behöver åtgärdas av väsentligen andra 
orsaker. 

 
 
Sammanfattning  
 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen gällande ombyggnad 
av befintligt duschrum/WC. 
 
Det befintliga duschrummet är trångt och de ytor som finns anses inte uppfylla dagens 
standard. En omfattande ombyggnad och upprustning krävs för att nå upp till de krav som 
ställs på ett badrum/WC idag. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag avslås enligt 
inlämnad ansökan med motiveringen att avsikten med bostadsanpassningsbidrag är att 
anpassa befintliga funktioner i bostaden och inte att tillskapa nya funktioner eller åtgärda 
saker som behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker. 
 
 
Beslutsexpediering  
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0103/16 
 
§ 73 
 
Ansökan från Loos Bygderåd/Loos bioklubb gällande bidrag till offentlig 
filmvisning 2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Loos Bygderåd/Loos Bioklubb avseende licenskostnad 2016 för offentlig 

filmvisning om 3 094 kronor bifalles. 
 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för kulturarrangemang. 
 
 

Sammanfattning  
 
Loos Bygderåd via Loos Bioklubb arrangerar under 2016 ett stort antal offentliga 
filmvisningar i Loosgrufvans lokaler, med ett brett utbud för alla åldrar. Verksamheten 
bedrivs ideellt och för att finansiera licenskostnaden (rätten att visa film offentligt) ansöker 
Bygderådet om ett ekonomiskt bidrag för denna årskostnad på 3 094 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 mars 2016 
Ansökan från Loos Bygderåd/Loos Bioklubb 25 februari 2016 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S), Ulf Nyman (C), Christer Sjöström (M), László Gönczi (MP): bifall till 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Loos Bygderåd/Loos Bioklubb 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0104/16 
 
§ 74 
 
Ansökan från Loos Bygderåd gällande bidrag till arrangemanget  Loos 
sommarvecka 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Loos Bygderåd avseende ekonomiskt bidrag för markandsföringskostnader 

inför sommararrangemang 2016 bifalles med 25 000 kronor. 
 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för kulturarrangemang. 

 
 
Sammanfattning  
 
Loos Bygderåd arrangerar ”Loosveckan” under vecka 29 med ett stort antal offentliga 
aktiviteter och event. Även en spelmansstämma arrangeras under tre dagar i juni, som man 
hoppas kunna etablera som ett årligt återkommande event i framtiden. 
 
Arrangemangen drivs ideellt och för att kunna marknadsföra dessa aktiviteter och event 
effektivt ansöker nu Loos Bygderåd om ekonomiskt bidrag på 25 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 mars 2016 
Ansökan från Loos Bygderåd 29 mars 2016 
 
 
Beslutsexpediering 
Loos Bygderåd 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0063/16 
 
§ 75 
 
Information om Kojbyn i Lassekrog 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Fastighetschef Anders Berg informerar om Kojbyn i Lassekrog. 
 
Värdshuset är sålt och ska bli flyktingförläggning. De tidigare ägarna vill fortsätta driva 
Kojbyn, arrangera flottfärder samt även ha aktiviteter i bastuanläggningen vid Ljusnan. 
 
I avtalet som finns tecknat med de tidigare ägarna står att ”Kojbyn ska ingå som en del i 
Lassekrog”, vilket torde innebära att dessa inte kan driva vidare Kojbyn med det avtalet. 
 
Om de tidigare ägarna ska driva Kojbyn bör nytt avtal tecknas. 
 
Vikstenssällskapet har också anmält intresse för Kojbyn. De vill främst nyttja byn under en 
dag i sommar då Kojbyn fyller 50 år, men de är också beredda att sköta visst underhåll mot 
materialkostnad. 
 
Anders Berg återkommer med förslag till beslut vid nästa sammanträde. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 76 
 
Golvbeläggning i Ljusdalssalen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Jonny Mill informerar om att han fått höra att det finns planer på att lägga 
heltäckningsmatta i Ljusdalssalen. 
 
Fastighetschef Anders Berg informerar om att man provat att lägga in ett Floatex textilgolv i 
Hennanrummet som är det nya sammanträdesrummet i anslutning till fastighetsenhetens 
kontor. Floatex är en allergivänlig matta och är bara ett av alternativen till golv i 
Ljusdalssalen, De andra alternativen är trägolv eller vanlig plastmatta. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
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 Diarienummer 
     
 
§ 77 
 
Uppsägning av kommunala lokaler (Vägmästaren) 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals Energi vill se över sin organisation och har tittat på hyran av Vägmästaren. Det 
handlar om att de på sikt vill hyra mindre ytor och därför vill hyra på ettårsbasis. 
 
Nuvarande kontrakt löper ut den 30 september 2017. Om det blir mycket som kommer att stå 
tomt så måste det övervägas om kommunen ska försöka hyra ut till privata aktörer. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-04-19 
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 Diarienummer 
   KS 0377/15 
 
§ 78 
 
Medborgarförslag gällande snabbladdare för elbilar 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande snabbladdare för elbilar 
och elhybrider i Ljusdals centrum. 
 
Förslagsställaren vill att snabbladdaren minst ska stödja standarden CCS EU och CHAdeMO 
och ladda med minst 40 kW effekt. 
 
Laddaren placeras lämpligen på en parkering i närheten av butiker och matställen som föraren 
kan gästa under de 20-40 minuter det tar att ladda bilen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015, § 192 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för yttrande. 
 
Ljusdal Elnät AB skriver i sitt yttrande att bolaget i, samråd med fastighetsägare, kommer att 
sätta upp semisnabbladdare i Ljusdal under 2016.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdal Elnät AB, i samråd med 
fastighetsägare, kommer att sätta upp snabbladdare i Ljusdals köping under 2016 och med 
detta anses medborgarförslaget vara besvarat. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 24 mars 2016 
Yttrande från Ljusdal Energi 8 februari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2015, § 192 
Medborgarförslag 8 september 2015 
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 Diarienummer 
   KS 0377/15 
 
§ 78 forts  
 
Medborgarförslag gällande snabbladdare för elbilar 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
László Gönczi (MP): medborgarförslaget bifalles såtillvida att två semisnabbladdare sätts 
upp.   
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda förslagen emot varandra och finner att samhällsutvecklings-
utskottet bifaller Björn Mårtenssons yrkande. 
 



 PROTOKOLL 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 Diarienummer 
   KS 0382/15 
 
§ 79 
 
Medborgarförslag gällande snabbladdare till elbilar i Ljusdals centrum 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där förslagställaren önskar 
snabbladdare för elbilar i Ljusdals centrum. Lämpliga placeringar är i centrum med närhet till 
mat och shopping. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015, § 193 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för yttrande. 
 
Ljusdal Elnät AB skriver i sitt yttrande att bolaget, i samråd med fastighetsägare, kommer att 
sätta upp semisnabbladdare i Ljusdal under 2016.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdal Elnät AB, i samråd med 
fastighetsägare, kommer att sätta upp snabbladdare i Ljusdals köping under 2016 och med 
detta anses medborgarförslaget vara besvarat. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 24 mars 2016 
Yttrande från Ljusdal Energi AB 8 februari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2015, § 193 
Medborgarförslag 14 september 2015 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
László Gönczi (MP): medborgarförslaget bifalles. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att samhällsutvecklings-
utskottet bifaller Björn Mårtenssons yrkande. 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0481/15 
 
§ 80 
 
Medborgarförslag gällande att utöka belysningen vid Östernäsområdet 
mellan Hälsans stig och järnvägsövergången 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige gällande utökad belysning vid 
Östernäsområdet mellan Hälsans stig och järnvägsövergången. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, § 241 att delegera medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beslut.  
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att medborgarförslaget kan bifallas. 
 
Förvaltningen skriver i sitt yttrande att ”Östernäs har blivit ett fint parkområde med många 
besökande och Hälsans stig är ett populärt gångstråk. Att knyta samman gångbron över 
järnvägen med parken är viktigt för att förstärka närheten mellan centrum och Kyrksjön. För 
att detta ska fungera även sedan solen gått ner är belysning ett viktigt inslag. I samband med 
projektering av belysningsanläggning vill förvaltningen även se över helhetsstrukturen med 
möjlig trädplantering och anläggning av gräsyta. Detta för att skapa en känsla av att parken 
fortsätter upp mot Södra Järnvägsgatan, vilket också kan skapa trygghet. Magasinsgatan kan 
även få en tydligare inramning vilket kan ge bättre trafiksäkerhet. Om medborgarförslaget 
godkänns kommer förslagsställarna bjudas in för att titta på helhetsförslaget för sträckan så att 
de kan se om deras synpunkter tagits tillvara”. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Östernäsområdet fortsätter att 
byggas ut. Nästa tillskott till alla olika anläggningar inom området är en skatboardpark. 
Utbyggnaden innebär att fler och fler besöker och rör sig inom området. Det är självfallet att 
vägarna till Östernäs ska upplevas trygga och säkra och därför bifalles förslaget. 
 
 
 
Forts s 32 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0481/15 
 
§ 80 forts 
 
Medborgarförslag gällande att utöka belysningen vid Östernäsområdet 
mellan Hälsans stig och järnvägsövergången 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Dialog med förslagställarna 24 februari 2016 
Förslag till beslut 1 februari 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 18 december 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2015, § 241 
Medborgarförslag 9 november 2015 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0542/15 
 
§ 81 
 
Medborgarförslag gällande gatubelysning från bron över Kvarnån i 
Ramsjö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om att tända gatubelysningen från 
bron över Kvarnån i Ramsjö och söderut, som är släckt trots beslut i fullmäktige om att 
sträckan ska vara belyst. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2016, § 23 att delegera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut.  
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att belysningen längs sträckan har 
varit utan strömtillförsel efter det arbete som Trafikverket utförde under hösten, där de 
kopplade isär kommunal och statlig anläggning. Under vecka 7 har arbeten utförts längs 
sträckan som innebär att ny kabel sammankopplar sträckan med den kommunala 
anläggningen söderut. Dessutom byts de gamla belysningsarmaturerna ut mot nya. Detta 
innebär att det nu lyser på sträckan igen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att medborgarförslag gällande 
gatubelysning från bron över Kvarnån anses besvarat i och med att belysningen lyser.  
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 24 mars 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 18 februari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2016, § 23 
Medborgarförslag 16 december 2015 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

34 

 Diarienummer 
     
 
§ 82 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 
 
1. Tillsynsplan miljöenheten 2016.  KS 0171/16  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0151/16 
 
§ 83 
 
Tillgängligheten till biblioteket i Ljusdals centrum efter branden 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Biblioteksservice ska hålla öppet mellan klockan 10-18 på vardagarna. 
 
 
Sammanfattning  
 
Vid det senaste sammanträdet med samhällsutvecklingsutskottet fick samhällsutvecklings-
förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att öka tillgängligheten till boklån i centrala 
Ljusdal. 
 
Detta var med anledning av de begränsade möjlighet det finns till biblioteksservice i Ljusdal 
efter branden i Förvaltningshuset. 
 
Tillförordnade chefen för samhällsutvecklingsförvaltningen Lasse Norin informerar om att 
Bokbussen i sommar kommer att ha något bättre öppettider när den står parkerad vid 
Förvaltningshuset: 
 
Måndagar:  klockan 10-12 och 13-18  
Tisdag-Fredag:  klockan 10-12 och 13-16 
 
Samtidigt pågår arbetet med att titta på hur man ska kunna utöka öppettiderna i 
biblioteksservice under hösten. 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): Biblioteksservice ska hålla öppet mellan klockan 10-18 på vardagarna. 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till László Gönczi (MP) om det är möjligt att genomföra. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0191/15 
 
§ 84 
 
Genomlysning av bokbussverksamheten 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna till inköp av 

bokbuss som drivs med fossilfritt bränsle samt om det går att köpa begagnad bokbuss. 
 

2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta kontakt med Region Gävleborg 
gällande HVO-bränsle (biodiesel). 

 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2016, § 86 att återremittera ärendet om Bokbuss-
verksamheten i syfte att utreda möjligheterna till inköp av bokbuss som drivs med fossilfritt 
bränsle. 
 
Tillförordnade chefen för samhällsutvecklingsförvaltningen Lasse Norin informerar om att 
bibliotekschef Birgitta Sandqvist Andersson har börjat titta på det, men att 
samhällsutvecklingsutskottet måste ge samhällsutvecklingsförvaltningen ett formellt uppdrag. 
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C): samhällsutvecklingsförvaltningen ska även titta på om det går att köpa en 
begagnad bokbuss. 
 
László Gönczi (MP): Kontakt ska tas med Region Gävleborg gällande HVO-bränsle 
(biodiesel). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller dessa.  
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

37 

 Diarienummer 
     
 
§ 85 
 
Tillsyn defibrillatorer 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att se till att tillsyn utövas på 

defibrillatorerna. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ledamoten László Gönczi (MP) informerar om att han varit på kurs i hjärt- och lungräddning 
med anledning av att kommunen köpt in fler defibrillatorer. 
 
Han fick vid kurstillfället veta att det inte är beslutat vem som ska utöva tillsyn på 
defibrillatorerna. 
 
Han föreslår därför att samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att se till att tillsyn 
utövas på defibrillatorerna. 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att utskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt  
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