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 Diarienummer 
   KS 0342/14 
 
§ 174 
 
Antagande av detaljplan för Åkern 6:1 med flera "Utvidgning av 
industriområdet Åkerslund" 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Detaljplan för Åkern 6:1 med flera ”Utvidgning av industriområdet Åkerslund” antas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott beslutade den 14 oktober 2014, § 167 att ge 
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Åkern 6:1 med flera.  
 
Under 2016 var det upprättade planförslaget föremål för samråd under maj/juni och 
granskning under augusti. 
 
Industrimarken vid Åkerslundsvägen planlades 1988. Fastigheterna som bildats har därefter 
fått nyttjanderätt för marken öster om det planlagda industriområdet. Samhällsutvecklings-
förvaltningen anser att dessa ytor skall planläggas för industri, tillsammans med mark norrut, 
för att på så sätt fastställa området som enbart industri och arbetsplatsområde.   
 
Planförslaget innebär att en utvidgning av industriområdet i Åkern kan ske så att befintliga 
industrifastigheter kan utökas och att en ny kan tillskapas, samt att den tidigare bostads-
fastigheten Åkern 6:3 kan fastställas som arbetsplatsområde. Planförslaget innebär även att ett 
skyddsområde runt industriområdet gentemot bostäderna vid Bjuråkersvägen i söder och 
Sjöboån i norr kommer till stånd.   
 
Därtill innebär planförslaget att angränsande del av Åkerslundsvägen fastställs som 
industrigata med vändplan för tung trafik strax innan Sjöboån samt att gång/cykelväg till 
Åkerslunds återvinningscentral kan förlängas i riktning mot Kaven. 
 
Strandskyddet berörs i och med att delar av planområdet ligger närmare Sjöboån än 100 
meter. Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs inom kvartersmark och allmän 
platsmark industrigata, område för gång/cykel samt väg.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 5 oktober 2016 
Antagandehandlingar 5 oktober 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0102/16 
 
§ 175 
 
Antagande av detaljplan för Öje 8:42 med flera 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplan för Öje 8:42 med flera antas.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Samhällsutvecklingsutskott gav den 15 mars 2016, § 49 samhällsutvecklingsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Öje 8:42 efter fastighetsägarens ansökan. Planen var 
föremål för samråd under juni/juli 2016 och granskning under augusti/september 2016.  
 
Planens syfte är att pröva en ny markanvändning och en utökad byggrätt för fastigheten Öje 
8:42 (Hemvärnsgården). Planen syftar även till att uppnå en bättre anpassad trafikmiljö i 
området samt till att öka tydligheten i planförhållandena rörande plangränser, markan-
vändning och byggrätter i området. Planområdet är beläget vid Öjebergets södra sluttning, i 
Järvsö tätorts västra del.  
 
Planen innebär att Öje 8:42 får bebyggas med fyra våningar och att 25 procent av 
fastighetsarean får bebyggas, vilket innebär cirka 750 kvm. Markanvändningen blir centrum 
och skidnedfart vilket innebär kombinationer av handel och service. Skidnedfart innebär att 
skidnedfart blir möjlig med hänsyn till planerna på en ny skidbacke ner till Doktorsdammen. 
Befintliga bostäder planläggs som bostäder och får en något ökad byggrätt på 25 procent av 
fastighetsarean. Högsta våningsantal blir två. Del av befintlig skidanläggning planläggs som 
skidanläggning och område för liftar och liftstationer. Skidområdet nås via en gångfartsgata 
(befintlig gång- och cykelväg). Gatan Anders-Persvägen avslutas med en vändplan.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 oktober 2016 
Antagandehandlingar 5 oktober 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0430/16 
 
§ 176 
 
Förfrågan om förvärv av Norrbyn 1:18 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Kommunen säljer fastigheten Norrbyn 1:18 till ägarna till Norrbyn 1:17 för en 

köpeskilling av 10 000 kronor. 
   
 
Sammanfattning  
 
Ägarna till fastigheten Norrbyn 1:17 har inkommit med förfrågan om att få förvärva 
fastigheten Norrbyn 1:18. En av byggnaderna som tillhör deras fastighet är belägen inom 
Norrbyn 1:18, en vanlig företeelse inom Los tätort där det allmänna kartmaterialet har varit 
undermåligt till dess att kommunen lät göra primärkarta över området. 
 
Norrbyn 1:18 är en avstyckad villatomt inom detaljplan i centrala Los. Det är mellan 30 och 
35 år sedan som det byggdes permanentbostäder i Los. På grund av låga andrahandsvärden 
skulle det med all säkerhet inte vara möjligt att få ett banklån om någon vore intresserad. 
Den här tomten har heller inte något läge för anläggande av fritidshus.  
 
Kommunen har i dag fem villatomter i Los som varit byggklara sedan skiftet 70-80-tal 
Den avsättning man kan väntas få för dessa är om någon granne vill köpa dem som i det här 
fallet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 oktober 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0367/13 
 
§ 177 
 
Yttrande gällande begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av 
vindkraft vid Gubbaberget i Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker inte ärendet i enlighet med Miljöbalken 16 kapitlet 4 §. 
 
 
Sammanfattning 
 
NV Nordisk Vindkraft AB (som övertagit ansökan från E.ON Wind Sweden AB) ansöker om 
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att på fastigheterna Hedsjö S:2, Hedsjö 6:5 samt Hedsjö 
9:1 i Ljusdals kommun uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med högst 13 
vindkraftverk med en maximal höjd av 240 meter med tillhörande fundament, hårdgjorda 
ytor, vägar och internt elnät inklusive kopplings- och transformatorstationer. 
 
Miljöprövningsdelegationen i länsstyrelsen Dalarnas län prövar ansökan och beslutar om 
tillstånd ska ges. Miljöprövningsdelegationen har begärt kommunens yttrande samt ett 
ställningstagande enligt 16 kap 4 § miljöbalken angående tillstyrkan av ansökan. Enligt 
nämnda paragraf i miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om 
kommunen där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det (det så kallade kommunala 
vetot). 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sin bedömning att större delen av det ansökta 
området har bedömts som lämpligt för vindkraftsutbyggnad i kommunens vindkraftsplan. 
Området överensstämmer även till stor del med det utpekade riksintresset för vindkraft. 
 
Ansökan är utformad som en boxmodell som utgår från fri placering av verken inom 
ansökningsområdet. Sökanden har i en exempellayout redovisat var verken troligtvis kommer 
att placeras inom ansökningsområdet. Av de totalt 13 verken har ett verk (cirka 8 procent) 
redovisats utanför det område som utpekats i vindkraftsplanen. 
 
Landskapsbilden kommer att påverkas bland annat sett från byarna Stugutjärn, Riset och 
Naggen. Dessa konsekvenser var kända vid antagandet av vindkraftsplanen. Jämfört med 
tidigare ansökan bedöms dock den visuella effekten bli minde påtaglig då antalet verk har 
minskats från 46 till 13, samt att avståndet till bebyggelse har ökats. 
 
Beräknade bullernivåer och skuggor överstiger inte gällande riktvärden vid någon bostad.  
 
 
Forts s 8
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 Diarienummer 
   KS 0367/13 
 
§ 177 forts 
 
Yttrande gällande begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av 
vindkraft vid Gubbaberget i Ljusdals kommun 
 
Hinderbelysning från verken riskerar att bli störande för boende. Överstiger verkens höjd 150 
meter ska en vindkraftspark förses med vitt högintensivt blinkande ljus i parkens ytterkant. 
(40-60 blinkningar/minut). Radarstyrd hinderbelysning vore därför att föredra. 
 
Det planerade området angränsar till Tillamstjärnens naturreservat. Sökanden har åtagit sig en 
bufferzon på 250 meter från reservatet. Ökade bullernivåer kan medföra negativa 
konsekvenser för besökande i naturreservatet. Konsekvensen var känd vid antagandet av 
vindkraftsplanen. 
 
Trots att vindkraftsparken kommer att medföra vissa negativa konsekvenser för boende i 
bland annat Stugutjärn, Riset och Naggen, överensstämmer ansökan med kommunens tidigare 
ställningstaganden framställda i vindkraftsplanen såtillvida att ansökan bör tillstyrkas. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 17 maj 2016, § 88 att återremittera ärendet för att 
det tematiska tillägget ska inväntas. 
 
Eftersom det tillägg som upphandlats inte lever upp till förväntningarna och bolaget gärna vill 
ha ett beslut tas nu ärendet upp igen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun tillstyrker ärendet i enlighet 
med Miljöbalken 16 kapitlet 4 §. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2016, § 88 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 4 maj 2016 
Remiss 15 april 2016 
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB): avslag till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 
 
Björn Mårtensson (S) bifall till Jonny Mills yrkande. 
 
László Gönczi (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Ulf Nyman (C): bifall till László Gönczis yrkande. 
 
 
Forts s 9
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 Diarienummer 
   KS 0367/13 
 
§ 177 forts 
 
Yttrande gällande begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av 
vindkraft vid Gubbaberget i Ljusdals kommun 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att samhällsutvecklings-
utskottet beslutar enligt hans eget yrkande. 
 
Omröstning begärs 
 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag och Nej-röst till bifall till 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med tre ja-röster mot två nej-röster beslutar samhällsutvecklingsutskottet att avslå 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
 
Omröstningsprotokoll § 177 
 Ja Nej Avstår 
Jonny Mill (LB) X   
Christer Sjöström (M) X   
Ulf Nyman (C)   X  
Björn Mårtensson (S)  X   
László Gönczi (MP)   X  
Summa: 3 2  
Totalt: 5 
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§ 178 
 
Information om skogen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunens skoglige tjänsteman Anders Dahlstrand informerar om kommunens skogar: 
 
Totalt består skogsbeståndet av 5 031 hektar, varav 3 964 hektar är produktiv skogsmark. 
 
Virkesförrådet består av 560 000 m3sk. Det innebär 140 m3sk per hektar och fördelas på tall 
68 procent, gran 24 procent och löv 7 procent. 
 
Tillväxten är 185 000 m3fub på 10 år och boniteten är cirka 4,6 m3sk per hektar. 
 
Avsättningar för höga naturvärden uppgår till 9,1 procent NO, naturvård orört och NS, 
naturvård skötsel. Cirka 7 procent av tillväxten sätts av till höga naturvärden. 
 
Under åren 2011-2016 har kommunen avverkat totalt 63 000 m3fub eller cirka 10 500 m3fub 
per år. 
 
Under samma år har 155 hektar markberetts, 42 hektar såtts, 119 hektar planterats med 
275 000 plant, 500 hektar röjts och 2 kilometer väg rustats. 
 
Planerade åtgärder 2017 
Föryngringsavverkning: 4000 m3fub cirka 20 hektar 
Gallring: 4000-5000 m3fub, cirka 80 hektar 
Marberedning: 10 hektar 
Plantering: 35 hektar med 80 000 plant 
Röjning: 40 hektar 
Vägrustning: cirka 2 km 
Rågångar  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
     
 
§ 179 
 
Information om solpaneler 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunens energirådgivare Lennart Wing informerar om solpaneler: 
 
På senare år har det blivit vanligare med större installationer. Hela lagårdstak och liknande. 
Det är fortfarande relativt få hushåll som har solcellsanläggningar, men antalet har börjat öka. 
 
Plan- och byggenheten funderar på att ta fram en riktlinje gällande solpaneler där man också 
slår fast vilka bygglovsregler som ska gälla vid anläggandet.  
 
Dagens solceller har en verkningsgrad på cirka 15 procent. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0097/16 
 
§ 180 
 
Remissyttrande gällande Biosfär Voxnadalen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun ställer sig positiv till den ansökan som utformats av Ovanåkers 

kommun för Biosfär Voxnadalen. 
 
2. Ljusdals kommun ställer sig bakom ansökan om att Voxnadalen blir ett biosfärsområde 

och att Ljusdals kommun är en del av detta samt att kommunen medverkar som en part i 
ansökan. 

 
3. Ljusdals kommun bidrar med 100 000 kronor per år för finansiering av administrationen 

av biosfärsområdet med start år 2017.  
 

4. För 2017 tas pengar ur kommunstyrelsens konto till förfogande och från 2018 tas 
finansieringen med i kommunens budgetprocess. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ovanåkers kommun har tagit fram en ansökan om att Voxnadalen ska bli ett biosfärsområde. 
Ansökan sker hos UNESCO. Området utgörs av områden i Voxnans avrinningsområde och 
berör främst Ovanåkers samt Ljusdals kommuner (cirka 90 procent) men också till viss del 
Bollnäs, Rättviks samt Härjedalens kommun.  
 
Området utgörs av kärnområden, buffertzoner och utvecklingsområden. Totala ytan är 
397 027 hektar. Exempel på objekt som utgörs av kärnområden i Ljusdals kommun är Hamra 
nationalpark och naturreservaten Voxnan, Garpkölen, Storkvarnberget, Gryssjömyran, 
Näverheden, Börningsberget, Grönhammaren och Skrebbmyran. Området berör också 
samhällena Los, Hamra, Tandsjöborg, Fågelsjö, Rullbo och mellanliggande områden.  
 
Ljusdals kommun erbjuds i och med remissen också två platser i biosfär Vonandalens styrelse 
(en tjänsteman och en politiker) och därmed bli medsökande. Detta behandlades i allmänna 
utskottet den 11 oktober 2016, § 122. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer att ett utnämnande av Voxnandalen till ett 
Biosfärsområde är mycket positivt för Voxnandalen och de kommuner som har koppling till 
området. Bedömningen är att utnämningen kommer att ha stor betydelse för finansieringen av 
hållbarhetsprojekt, marknadsföring av kommunerna i olika sammanhang, med mera.   
 
Forts s 13
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 Diarienummer 
   KS 0097/16 
 
§ 180 forts 
 
Remissyttrande gällande Biosfär Voxnadalen 
 
 
Ljusdals kommun bör därför ställa sig bakom ansökan och aktivt medverka i denna.  
 
Finansiering av administrationen av biosfärsområdet om 100 000 kronor per år bör läggas in i 
kommunens budgetprocess.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skriver 3 oktober 2016 
Remiss Biosfär Voxnadalen 14 september 2016 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Jonny Mill (LB): finansiering ska ske ur kommunstyrelsens konto till förfogande för 2017 och 
från 2018 tas med i kommunens budgetprocess. 
  
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
     
 
§ 181 
 
Information om entréplanet i Förvaltningshuset 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förvaltningschef Lasse Norin informerar om statusen när 
det gäller återställandet av entréplanet i Förvaltningshuset. 
 
Överläggningar har hållits med alla aktörer och det är främst försäkringskassan som har 
många krav.  
 
Tanken är att receptionen ska blir kvar där den var tidigare och att försäkringskassan ska 
husera till vänster om den. De kommer att ha mottagningsrum med glasväggar mot den öppna 
ytan. Två mottagningsrum byggs också mittemot på en del av bibliotekets yta.  
 
Förslaget ska MBL-förhandlas innan byggnationen kan komma igång på allvar. 
 
Lasse Norin tänker sig ett firande under en vecka före sommarsemestrarna nästa år och en 
invigning av det färdigställda huset efter semestrarna. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0094/15 
 
§ 182 
 
Analys av subventioner och driftbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
  
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningen har fått i uppdrag av samhällsutvecklingsutskottet att ta fram förslag till nya 
regler med större rättvisa mellan anläggningar och orter. Fritidsenheten har nu jobbat fram ett 
antal förslag som kommer att redovisas för politikerna. Förslagen har redan redovisats, för de 
politiker som utskottet utsåg till att vara bollplank vid framtagandet, Jonny Mill och Björn 
Mårtensson. Förvaltningens tidigare analys som tagits fram beskriver mycket väl förhållandet 
mellan subventioner och driftbidrag. En avgörande fråga som dök upp vid presentation till 
vårt politiska bollplank är att om vi skall göra några förändringar i gällande regelverk så krävs 
det att man tar drastiska beslut för att det skall bli några pengar över att fördela. 
 
En summering av de förslagen fritidsenheten jobbat fram innebär följande: 
 
1. Om hallhyrorna skall höjas med någon procentsats får den inte vara för hög eftersom det 

troligvis kommer att föranleda en lägre uthyrningsgrad och därmed påverka intäkten till 
förvaltningen och få en negativ påverkan på ungdomsidrotten i kommunen. 

 
2. När det gäller de kommunala anläggningar bör hyran årsbaseras och indexeras varje år så 

föreningarna kan budgetera för den.  På vissa anläggningar kan man också kanske genom 
avtal se till att föreningarna själva åtar sig ett visst skötselansvar. 

 
3. När det gäller anläggningar som ägs och drivs av föreningar och som erhåller driftbidrag 

så finns dessa valmöjligheter om man vill göra en förändring inom befintlig budget  
 
a.) För att få driftbidrag samt övriga bidrag ska föreningen bedriva barn- och/eller 

ungdomsgrupper. De bidrag som då tidigare delas ut till de ”nu ej längre berättigade 
föreningarna” fördelas ut på de” nu berättigade” enligt bestämda kriterier.  

b.) För att få driftbidrag samt övriga bidrag ska föreningen vara LOK berättigad. De bidrag 
som då tidigare delas ut till de ”nu ej längre berättigade föreningarna” fördelas ut på de” 
nu berättigade” enligt bestämda kriterier. 

c.) Alla idag bidragsberättigade föreningar har möjlighet att söka driftbidrag som tidigare 
oavsett ungdomsverksamhet eller inte men för att eventuellt få en mer rättvis fördelning 
skulle man kunna ha en pott som delas ut varje år och som är baserad på en procentsats 
mot redovisade kostnader (baserat på de tre senaste åren för att få en så rättvis siffra som 
möjligt). 
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 Diarienummer 
   KS 0094/15 
 
§ 182 forts 
 
Analys av subventioner och driftbidrag 
 
 De föreningar som sköter om elljusspår och isbanor får behålla sina bidrag för dessa 

anläggningar eftersom dessa servar allmänheten. 
 
Oavsett vilka alternativ man väljer är det en grannlaga uppgift och det kommer att läggas ett 
större ansvar och merarbete på föreningarna gällande redovisning av verksamheter och 
kostnader för deras anläggningar. Detta framför allt vad gäller ekonomisk redovisning enligt 
punkt c.) i ovanstående förslag, där dessutom föreningarna kommer ha svårt att budgetera 
bidragets storlek för varje år.  
 
Idag har vi ett prislappsystem för driftbidraget. Varken med det eller något av de andra 
alternativen kommer vi att uppnå millimeterrättvisa. 

 
Vi enades vid presentationen för det politiska bollplanket att ta upp redovisningen som en 
information vid sammanträdet. 
 
Vid nästa sammanträde återkommer förvaltningen med ett förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens information 29 september 2016 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 mars 2016, § 55 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-10-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0039/16 
 
§ 183 
 
Information om miljöenhetens resursbrist för genomförande av 
nämndens tillsyns- och kontrollarbete 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Under de senaste åren har miljöenheten haft en mycket stor personalomsättning, vilket 
slutligen har resulterat i att myndighetsnämnden inte kommer att kunna uppfylla sin 
kontrollskyldighet av livsmedelsanläggningar under 2016 och 2017. Det finns även en 
överhängande stor risk att tillsynen inom miljöbalkens område blir allvarligt eftersatt 
under motsvarande tid. 
 
Fram till den sista augusti har miljöenheten genomfört 394 timmar av de 855 timmar som 
är planerade för offentlig kontroll och efter den 1 september kommer miljöenheten enbart 
att ha 150 timmar tillgängliga för offentlig kontroll. Det innebär att miljöenheten inte har 
tillräckligt med personalresurser för att myndighetsnämnden ska kunna genomföra sitt 
kontrolluppdrag inom livsmedelområdet. Konsekvenserna av utebliven kontroll blir till 
exempel att konsumenterna inte kan garanteras säkra livsmedel men också en 
konkurrensfördel för de livsmedelsföretagare som inte registreras och därmed inte heller 
betalar en årlig avgift. 
 
Inom miljöbalkens tillsynsområde blir konsekvenserna till viss del desamma, som att det 
uppstår konkurrensfördelar för företag men också att risker för att ohälsa för människor 
uppstår och att skador på allmänna intressen så som mark och vattenområden 
uppkommer. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att miljöenheten är den enhet som har mest kontakt med 
kommunens företagare. En stor omsättning av personal och brist på resurser påverkar 
även företagens verksamheter bland annat genom att de återkommande träffar nya 
inspektörer och att det kan brista i uppföljningen, återkoppling och kunskapsöverföring. 
 
På grund av den underbemanning som råder inom livsmedelområdet har miljöenheten valt 
att prioritera handläggning av nyregistrerade livsmedelverksamheter och klagomål och i 
mån av tid, kontroller av butiker. Däremot kommer ingen kontroll att ske av skolor, 
förskolor och restauranger.  Konsekvenserna för nästkommande år bedöms som ännu 
större då endast 250 timmar av 920 timmar för planerad kontroll kommer att finns 
tillgängliga. 
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 Diarienummer 
   KS 0039/16 
 
§ 183 forts 
 
Information om miljöenhetens resursbrist för genomförande av 
nämndens tillsyns- och kontrollarbete 
 
 
Miljöenheten kommer att under hösten och vintern rekrytera två miljöinspektörer och 
en livsmedelsinspektör. Förhoppningsvis kommer dessa tjänster bemannas med 
erfarna inspektörer. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 september 2016 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP): informationen skickas vidare till kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning   
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklings-
utskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen  
Akt  
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samhällsutvecklingsutskott 2016-10-18 
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19 

 Diarienummer 
   KS 0012/15 
 
§ 184 
 
Nämndernas redovisning över hur de fullgjort sina uppdrag i enlighet 
med beslut i kommunfullmäktige 25 april 2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Redovisningen av hur kommunstyrelsen fullgjort uppdraget utifrån givna fullmäktigemål 

godkänns. 
 
László Gönczi (MP) deltar inte i beslutet. 
 
 
Sammanfattning  
 
I budget 2015 antogs fullmäktigemål för nämnder och bolag. 2015 var första året som 
fullmäktigemål antogs enligt den nya styrmodellen.  
 
För vissa mål var arbetet redan igång före 2015, till exempel utifrån bredbandsstrategi eller 
Närljus handlingsplan. För andra mål är det en längre process med att till exempel skapa en 
handlingsplan och aktiviteter för att klara uppdraget enligt fullmäktigemålen. Man måste se 
uppdraget med fullmäktigemålen och även måluppfyllelsen ur ett längre tidsperspektiv. 
 
Under 2016 antog kommunstyrelsen egna mål och utsåg verksamhetsansvariga för respektive 
mål.   
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunchefens skrivelse 3 oktober 2016 
Analys av fullmäktigemål för bokslut 2015 
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 Diarienummer 
   KS 0351/16 
 
§ 185 
 
Tillfällig parkeringsplats för funktionshindrade 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Emma Nordebo Snygg och Jonny Mill får i uppdrag att träffa Rådet för 

funktionshinderfrågor för att försöka komma fram till en lösning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2016, § 247 att avslå en skrivelse från Rådet för 
funktionshinderfrågor om att anlägga en parkeringsplats för funktionshindrade i anslutning till 
den tillfälliga entrén till Förvaltningshuset. 
 
Samhällsutvecklingsutskottets beredning har valt att ta upp ärendet igen för att undersöka om 
det är möjligt att anlägga en parkeringsplats på Lilla Vintergatans västra sida. Vid 
sammanträdet framkommer också en idé om att ta bort kantsten och gräs på den östra sidan av 
vägen. 
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg och Jonny Mill får i 
uppdrag att träffa Rådet för funktionshinderfrågor för att försöka komma fram till en lösning. 
 
László Gönczi (MP): bifall till Christer Sjöströms förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0436/16 
 
§ 186 
 
Skrivelse från Rådet för funktionshinderfrågor gällande bänkar framför 
Tingshuset i Ljusdals centrum 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Emma Nordebo Snygg och Jonny Mill får i uppdrag att träffa Rådet för 

funktionshinderfrågor för att försöka komma fram till en lösning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Rådet för funktionshinderfrågor har inkommit med en skrivelse där de efterfrågar bänkar 
framför Tingshuset i Ljusdals centrum. Rådet skriver att många behöver ta en paus under 
promenaden mellan rondellen och Postplan. 
 
Vid en tidigare förfrågan har rådet fått till svar att det är svårt att ställa dit bänkar eftersom de 
förhindrar snöröjningen. Därför föreslås nu att bänkar i form av biostolar, det vill säga som 
viks ner vid användandet, sätts dit.    
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M): Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg och Jonny Mill får i 
uppdrag att träffa Rådet för funktionshinderfrågor för att försöka komma fram till en lösning. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-10-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 
     
 
§ 187 
 
Information om entrévägen in till Hembygdsgården och Folkparken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Vägen in till Hembygdsgården och Folkparksrestaurangen är gropig och full av ”potthål”. 
Den ägs av Hembygdsgården, men eftersom Älvvallen, Folkparken och Hembygdsgården kan 
ses som en helhet kommer samhällsutvecklingsförvaltningen att åtgärda vägen. 
 
Markduk ska läggas med grus ovanpå. Sedan kommer gata- och parkenheten att sköta hyvling 
och vanlig skötsel. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0368/16 
 
§ 188 
 
Yttrande över utvärdering av kommunens måltidsverksamhet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Alternativ ett förordas i enlighet med genomförd utvärdering av kommunens 

måltidsverksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
Utifrån genomförd utvärdering av kommunens måltidsverksamhet, gjord av Care Catering 
Consultants Group, där konsulten har föreslagit tre olika utvecklingsalternativ föreslår 
samhällsutvecklingsförvaltningen att samhällsutvecklingsutskottet lämnar yrkande enligt 
nedan. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen förordar alternativ ett i den utvärdering som gjorts 
avseende måltidsverksamheten inom Ljusdals kommun. Detta alternativ innebär att man 
arbetar vidare i samma enheter/kök som för närvarande, men att all måltidsverksamhet samlas 
organisatoriskt inom Kostenheten. Detta alternativ förväntas underlätta en god nivå på 
fortbildningsinsatser samt ge förutsättningar för en mer rationell styrning av resurser, 
personal, inköp och måltidsinnehåll. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 september 2016 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 september 2016, § 167 
Kommunchefens skrivelse 25 augusti 2016 
Sammanfattning av utredningen 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): bifall till alternativ två. 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till alternativ ett. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att utskottet bifaller alternativ 
ett. 
 
Reservation 
 
László Gönczi (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Beslutsexpediering Kommunstyrelsen, Akt 
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