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 Diarienummer 
   KS 0012/15 
 
§ 15 
 
Årsbokslut samhällsutvecklingsförvaltningen 2015 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Årsbokslut 2015 för samhällsutvecklingsförvaltningen med förslag till överföringar 

godkänns. 
 

 
Sammanfattning  
 
Årsbokslutet 2015 för samhällsutvecklingsförvaltningen redovisar ett överskott på 7 957 000 
kronor. De största avvikelserna finns på enheterna Plan och bygg, Fastighet, Gata och Park 
samt Städ. 
 
Plan- och byggenheten har ett överskott till största delen beroende på vakanta tjänster under 
delar av året samt högre bygglovsintäkter. 
 
Fastighetsenheten redovisar ett överskott beroende på lägre kapitalkostnader på grund av att 
en del stora investeringar blivit färdigställda senare än beräknat. 
 
Enheten för gator och vägar har ett överskott för vinterväghållning på grund av en mild vinter.  
 
Gata- och parkenheten har ett överskott för kapitalkostnader på Östernäs på grund av att 
färdigställandet blivit senare än vad som beräknats i budgetarbetet. 
 
Städenheten har haft lägre kostnader på grund av återhållsamhet vid tillsättning av vikarier 
samt högre intäkter. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 februari 2016 
Bokslut 2015 drift och investering 
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 Diarienummer 
   KS 0257/12 
 
§ 16 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande Om- och tillbyggnad på 
Gärdeåsskolan, hus H 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Den ekonomiska slutredovisningen och underskottet på 117 966 kronor godkänns.  

 
2. Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2012, § 249 att anslå 850 000 kronor till 
projektering och att pengarna tas ur kommunstyrelsens investeringsutrymme. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2013, § 83 att anvisa 11 197 670 kronor i 
investeringsmedel för om- och tillbyggnad och att pengarna tas ur kommunstyrelsens 
investeringsutrymme. Totalt har 12 047 670 kronor anvisats. 
 
Enligt den bilagda ekonomiska slutredovisningen har om- och tillbyggnaden kostat  
12 165 636  kronor. Anvisat anslag har överskridits med 117 966 kronor. 
 
Orsaken till överskridandet är att ett byte av tryckimpregnerad syll försenade färdigställande-
tiden. På grund av detta fick hyran av modulerna förlängas med två månader till en kostnad av 
120 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 januari 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0258/12 
 
§ 17 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande ombyggnation av Bofinkens förskola 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen   
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Den ekonomiska slutredovisningen och underskottet på 1 037 289 kronor godkänns. 

 
2.  Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni, § 115 att anvisa 12 500 000 kronor i 
investeringsmedel för om- och tillbyggnad och att pengarna tas ur kommunstyrelsens 
investeringsutrymme. 
 
Enligt den bilagda ekonomiska slutredovisningen har om- och tillbyggnaden kostat 
13 537 290  kronor. Anvisat anslag har överskridits med 1 037 290 kronor. 
 
Orsaken till överskridandet är framförallt relaining av avloppsstammarna; 216 000 kronor, 
förstärkning av golv i kök; 119 000 kronor, byte av kapitalvaror i källare; 97 000 kronor, 
uppsäkring av el; 63 000 kronor, omdisponering av utvändiga ytor; 125 000 kronor, extra 
spackling av golv; 89 000 kronor samt tilläggsbeställning av elinstallationer; 86 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 februari 2016 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-02-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 

 Diarienummer 
   KS 0465/12 
 
§ 18 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande utbyggnad/tillbyggnad av 
Propellernas förskola i Färila 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Godkänna den ekonomiska slutredovisningen och underskottet på 1 683 000 kronor. 

 
2.  Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Enligt den bilagda ekonomiska slutredovisningen har om- och tillbyggnaden kostat 
5 682 284 kronor. Anvisat anslag har överskridits med 1 682 684 kronor. 
 
Förslaget beräknades kosta cirka fyra miljoner kronor, vilket också avsattes i budget för 
projektet. Vid efterföljande projektering har nya entréer tillkommit och befintligt 
fläktaggregat måste ersättas då kapaciteten inte räcker till för att klara både befintliga och 
tillbyggda delar. 
 
Anbudsförfarande utfördes och lägsta anbud låg på 5 722 600 kronor inklusive projektering, 
besiktning med mera, vilket innebar en merkostnad på 1 722 600 kronor gentemot ursprunglig 
kalkyl. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse 8 februari 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0257/13 
 
§ 19 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande tillbyggnad av Färila skola 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Den ekonomiska slutredovisningen godkänns. 

 
2. Överskottet återförs till kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2014, § 66 att anvisa 11 358 691 kronor i 
investeringsmedel för tillbyggnad av Färila skola och att pengarna tas ur kommunstyrelsens 
investeringsutrymme. 
 
Enligt den ekonomiska slutredovisningen har tillbyggnaden kostat 11 323 263 kronor och 
alltså blivit 34 596 kronor billigare än budgeterat. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 februari 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 20 
 
Driften av Folkparken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Folkparken drivs under 2016 liksom föregående år med hjälp av en arrendator som driver 

glasveranda och minigolf. 
 
2. Uthyrningsverksamheten ordnas i fastighetsenhetens försorg. 
 
3. Finansiering sker inom egen budget. 

 
 
Sammanfattning  
 
Närljus har gjort en utredning där man tittat på olika alternativ när det gäller driften av 
Folkparken. 
 
Ljusdals Folkpark har, sedan kommunen övertog fastigheten, stegvis renoverats. 
Målsättningen är att byggnaderna med störst renoveringsbehov ska vara renoverade 2017. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår, på grund av de kvarvarande renoveringsbehoven 
samt behovet av sammanträdeslokaler efter branden, att Folkparken, liksom föregående år, 
drivs med hjälp av en arrendator som driver glasveranda och minigolf samt att 
uthyrningsverksamheten ordnas i fastighetsenhetens försorg. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 februari 2016 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0040/16 
 
§ 21 
 
Information om återuppbyggnad av Förvaltningshusets foajé 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2016, § 35 att återremittera ärendet gällande 
återbyggnad i Förvaltningshuset efter branden. 
 
Återremissen berodde bland annat på att man vill tillmötesgå förslagsställarna till det 
medborgarförslag som kommunfullmäktige biföll den 21 november 2011, § 268, såtillvida att 
tankarna i förslaget ska tas med i framtida diskussioner om utformning och utrustning av 
Ljusdalssalen.  
  
En grupp har bildats som ska diskutera med förslagsställarna och komma fram till en lösning. 
Fastighetschef Anders Berg informerar om hur förslaget ser ut just nu. 
 
Det nya förslaget innebär bland annat att kafeterian flyttas till nuvarande Ljusdalssalen och att 
Ljusdalssalen placeras där Tallåsenrummet ligger idag. 
 
Betongväggen i norra delen av Ljusdalssalen rivs bara delvis för att få ett ljusinsläpp. Detta 
innebär att en pelare måste monteras, vilket kommer att bli mycket kostsamt. 
 
En bit av biblioteket tas till samtalsrum för försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Istället 
bygger man ett plan två med hiss på en del av biblioteket.   
 
Den första mars ska konkret förslag finnas klart och den 7 mars ska kostnadsförslag finnas 
färdigt. Förslaget ska gå med kallelsen till samhällsutvecklingsutskottet i mars som skickas 
den 9 mars. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 22 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande Östernäs parkområde 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Slutredovisningen gällande Östernäs park och strandpromenad godkänns. 
 
2. Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital. 

 
 
Sammanfattning  
 
Entreprenadarbetena för park och strandpromenad inom Östernäsområdet har avslutats. 
Upphandlade och tillkommande arbeten har utförts som planerat med vissa justeringar.  
 
Kommunfullmäktige har anslagit totalt 17 000 000 kronor för entreprenadkostnader och 
Kommunstyrelsen har anslagit 570 000 kronor för komplettering av vägen inom området. 
 
Kommunfullmäktiges anslag omfattade bara de upphandlade entreprenadkostnaderna. 
Byggherrekostnader, kostnader för framtagande av underlag med mera samt oförutsedda 
kostnader har alltså inte finansierats. Beslut har även fattats om byggande av en 
dräneringsledning som skall finansieras i efterhand. 
 
Markbeskaffenheten inom Östernäsområdet som till stor del är utfyllt med organiskt material 
har medfört tillkommande kostnader för bland annat isolering av hårdgjorda ytor vid GC-
vägar och aktivitetsytor för att förebygga risken för framtida skador på grund av sättningar i 
marken. Markinnehållet har även medfört att massor som inte hållit tillräcklig kvalitet för att 
användas som underbyggnad har transporterats bort och ersatts med andra tillköpta massor. 
 
I några fall har så kallade sidoanbud utnyttjats för att sänka de totala kostnaderna. Detta gäller 
bland annat inköp av lekutrustning och del av belysningsutrustning med mera där kommunen 
genom egna inköp reducerat kostnaderna samt minskad mängd sittbänkar. Utrustning till 
utegym och montering av densamma har köpts som tillägg.  
 
En pumpstation och kompletterande VA-ledning som inte ingick i förfrågningsunderlaget har 
tillkommit. Bland övriga kostnader kan nämnas anslutningskostnad för el och VA samt 
driftkostnader för desamma under projekttiden, låsutrustning och rivning av betongfundament 
som påträffades i marken. 
 
Framtagande av kontrollprogram och provtagning för badplatsen har också medfört 
obudgeterade kostnader. 
 
Forts s 12 
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 22 forts 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande Östernäs parkområde 
 
 
Den flytbrygga som ingick i badplatsen och medförde en kostnad om cirka 160 000 kronor 
fungerar dåligt på grund av de stora variationerna i Kyrksjöns vattenstånd. Denna brygga är 
av samma typ som på de ordinarie kommunala badplatserna, och kommer i stället att 
användas vid en sådan. 
 
Underskottet på 3 046 000 kronor kommer att behandlas i bokslutet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 3 februari 2016 
Sammanställning ekonomi 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): Slutredovisning gällande Östernäs parkområde godkänns. Medel anvisas 
ur kommunens rörelsekapital. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0066/16 
 
§ 23 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag enligt inlämnad 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 entré till inglasad altan med tak. 
 
Kommunens tillgänglighetsansvarige tjänsteman Roland Nilsson föreslår att 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. 
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm  
Akt 
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   KS 0067/16 
 
§ 24 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 281 250 kronor för iordningsställande av 

duschrum/tvättstuga i entréplan. 
 
 
Sammanfattning  
 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen gällande ombyggnad 
av arbetsrum till duschrum/tvättstuga i entréplan. 
 
Åtgärderna har kostnadsberäknats till 281 250 kronor och kommunens 
tillgänglighetsansvarige tjänsteman Roland Nilsson föreslår att utskottet beviljar dessa. 
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0127/11 
 
§ 25 
 
Yttrande över ansökan om ändringstillstånd för vindkraftpark Högkölen 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan om ändringstillstånd för vindkraftspark 

Högkölen i Ljusdals kommun enligt 16 kap 4 § miljöbalken. 
 
 
Sammanfattning  
 
Windfarm Högkölen AB har sedan den 26 maj 2012 tillstånd från Länsstyrelsen Gävleborg att 
uppföra och driva 30 vindkraftverk med totalhöjden 180 meter per verk inom ett avgränsat 
område benämnt Högkölen, beläget cirka 15 kilometer sydväst om Färila. Windfarm 
Högkölen AB har ansökt om tillstånd enligt 16 kap 2 § 1 stycket miljöbalken att höja 
totalhöjden från 180 meter till 206 meter per verk. Under januari 2016 har även en ansökan 
om justering av denna ansökan inkommit till Länsstyrelsen Dalarnas län. Justeringen innebär 
att företaget önskar reducera antalet verk till maximalt 20 stycken, förutsatt att ansökan om 
ändrad totalhöjd på max 206 meter per verk erhåller tillstånd. Verksamhetens bedrivande 
skall i övrigt ske i enlighet med inlämnad ansökan om ändringstillstånd. 
 
Medges inget ändringstillstånd kvarstår det befintliga tillståndet från år 2012. Sedan 
tillståndet beviljades 2012 har teknikutvecklingen gått framåt och medger att vindkraftverk 
kan byggas högre och med större rotordiameter. Windfarm Högkölen har därför ansökt om 
ändring i tillståndet för att bättre kunna tillvarata vindkraftsresursen. 
 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas län är det organ som prövar 
ansökan och beslutar om ändringstillstånd 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 föreslår den 3 februari 2016: 
 
Kommunfullmäktige tillstyrker ansökan om ändringstillstånd för vindkraftspark Högkölen i 
Ljusdals kommun enligt 16 kap 4 § miljöbalken. 
 
 
 
Forts s 16
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   KS 0127/11 
 
§ 25 forts 
 
Yttrande över ansökan om ändringstillstånd för vindkraftpark Högkölen 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 februari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2016, § 6 
Windfarm Högkölen AB: Justering av ansökan  
Remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län 6 november 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 februari 2012, § 30  
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP), Ulf Nyman (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Jonny Mill (LB), Björn Mårtensson (S): avslag till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller hans eget yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag och Nej röst för bifall till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med två Ja-röster, inklusive ordförandens utslagsröst, mot två Nej-röster beslutar 
samhällsutvecklingsutskottet att avslå samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
En ledamot avstod från att rösta. 
 
Omröstningsprotokoll § 25 
 Ja Nej Avstår 
Jonny Mill (LB) X   
Christer Sjöström (M)   X 
Ulf Nyman (C)   X  
Björn Mårtensson (S) X   
László Gönczi (MP)   X  
Summa: 2 2 1 
Totalt: 5 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-02-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0027/16 
 
§ 26 
 
Begäran om planuppdrag gällande detaljplan för Väster-Skästra 5:58, 
5:59. 5:60 och 5:61 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ändra detaljplan Väster-Skästra 5:7 i 

Järvsö, Skålbo. 
 
2. När planändringen upprättats skickas den ut på samråd. 
 
 
Sammanfattning  
 
Planområdet ligger utmed Skålbosjöns sydöstra strand, nordväst om Järvsö samhälle. 
 
Detaljplanen Väster-Skästra 5:7 i Järvsö, Skålbo vann laga kraft den 27 februari 1992. 
Detaljplanen omfattar bland annat fastigheterna Väster-Skästra 5:58, 5:59, 5:60 och 5:61, 
vilka ägs av Berglin Bygg AB. Detaljplanen medger friliggande fritidshusbebyggelse med en 
största tillåten byggnadsyta på 80 kvadratmeter per tomt. 
 
Den sökande vill nu utöka den största tillåtna byggnadsarea till 120 kvadratmeter per tomt. 
 
Intilliggande detaljplan, detaljplanen för Väster-Skästra 5:40 med flera, antogs i 
kommunfullmäktige den 31 oktober 2011. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse, lokalgata, 
vattentäkt, område för avloppsrening, tekniska anläggningar samt båt och bryggområde. 
Största möjliga byggnadsarea enligt den planen är 120 kvadratmeter per fastighet. 
Planområdet omfattas av strandskydd som upphävts genom särskilda skäl enligt 7 kap 18§ 
miljöbalken. 
 
Ändringen av detaljplanen, Väster-Skästra 5:7 i Järvsö, Skålbo. bör kunna ske via ett 
standardförfarande, vilket innebär en förhållandevis enklare planläggning än om en ny 
detaljplan skulle upprättas. Strandskyddet anses i och med detaljplanen från 1992 vara 
upphävt och behöver inte omprövas vid en ändring av detaljplanen, 7 kap. 18 g § miljöbalken. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 februari 2016  
 
 
 
Forts s 18



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-02-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0027/16 
 
§ 26 forts 
 
Begäran om planuppdrag gällande detaljplan för Väster-Skästra 5:58, 
5:59. 5:60 och 5:61 
 
 
Yrkanden  
 
Ulf Nyman (C), Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
László Gönczi (MP): avslag till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller förslaget. 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-02-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0088/16 
 
§ 27 
 
Informationsstatistik om biblioteksstatistik 2014 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Bibliotekschef Birgitta Sandqvist Andersson informerar om statistik över folkbiblioteken i 
Gävleborgs län, gällande år 2014, som Svensk Biblioteksförening tagit fram. 
 
Statistiken visar att Ljusdals kommun ligger i topp i länet bland annat när det gäller  
• Total utlåning per invånare 
• Aktiva låntagare per invånare 
• Antal barnbokslån per barn 0-17 år 
• Antal barnböcker per barn 0-17 
• Nyförvärv, medier per invånare 
• Antal biblioteksdatorer per 100 000 invånare 
• Heltidsanställda per 1 000 invånare 
 
På övriga parametrar ligger också Ljusdal mycket bra till i jämförelse med andra kommuner i 
Gävleborg. 
 
Birgitta Sandqvist Andersson varnar för att Ljusdals kommun kommer att försämra sina 
resultat redan från 2015 beroende på de nedskärningar enheten har tvingats till. Branden i 
Förvaltningshuset i september 2016 kommer också ha stor påverkan på statistiken. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-02-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
   KS 0378/14 
 
§ 28 
 
Skrivelse från Miljöpartiet gällande neddragningarna i biblioteksväsendet 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Hela neddragningen inom biblioteksväsendet omvärderas. 

 
2. Neddragningen i Loos bibliotek återtas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Miljöpartiets har inkommit med en skrivelse där man föreslår: 
 
1. Hela neddragningen inom biblioteksväsendet omvärderas. 
2. Neddragningen i Loos bibliotek återtas. 
 
Med anledning av skrivelsen har bibliotekschef Birgitta Sandqvist Andersson kallats till 
dagens sammanträde. Hon presenterar vad som redan genomförts och vad som är på gång när 
det gäller besparingen på en miljon kronor som kommunfullmäktige beslutat om. 
 
Det som gjorts under 2015: 
 
• Nedskärningar medieanslag 50 000 kronor – konsekvens inget KUR-bidrag (bidrag 

barn och ungdomsböcker) under ett år -70 000 kronor, effekt läsfrämjandet. 
• Personalminskning – 410 000 kronor - en bibliotekarie försvann.(konsekvens - ändrad 

bemanning i organisationen - öppettiderna minskades på alla folkbibliotek utom i Los och 
Järvsö).  

• Försämrade transporter – 80 000 kronor. Glesare (sämre service) och i egen regi 
(ergonomin blev för dålig-sparade mindre än planerat).  

• Ändrade rutiner litteraturinköp - 17 000 kronor. Libris medförde att digitala listor 
måste användas. 

• Ändring av databaser, m m - 8 000 kronor. 
 
Totalt: 565 000 kronor 
 
 
 
Forts s 21



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-02-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
   KS 0378/14 
 
§ 28 forts 
 
Skrivelse från Miljöpartiet gällande neddragningarna i biblioteksväsendet 
 
 
Under 2016 planeras: 

 
• Personalminskning i Los – 50 000 kronor. Assistenttjänsten minskades med 5 timmar. 

Ordinarie öppettider är dock oförändrade. 
• Centralt sparkrav i hela biblioteksorganisationen. Inga korttidsvikarier, 

semestervikarier utifrån. Risk för semesterstängt vid sjukdom och vid semester i Los. 
Svårt bevilja utbildningar, semester, schemaläggning svårt. (Ska utvärderas i slutet på 
juni). 

 
Totalt: 50 000 kronor + centralt sparkrav 
 
Under 2017 är följande planerat: 
 
• Personalminskning – 385 000 kronor. en bokbusschaufför/biblioteksassistent 

försvinner.  
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
1. Hela neddragningen inom biblioteksväsendet omvärderas. 
2. Neddragningen i Loos bibliotek återtas. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-02-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 
   KS 0502/15 
 
§ 29 
 
Ansökan gällande inköp av mark runt Öje 7:9 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Kommunen säljer inte berörd mark. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ägarna till Öje 7:9 anmälde den 19 november 2015 intresse av köpa mark från 
omkringliggande kommunala fastighet Öje 7:29.  
 
Den 20 oktober 2011 kom anmälan om ovårdad tomt rörande Öje 7:9 till miljöenheten, vid 
syn på platsen bedömdes det som ovårdad tomt enligt plan- och bygglagen, PBL och ärendet 
överlämnades till plan- och byggenheten. Fotografier från september 2012 redovisade samma 
förhållande som cirka ett år tidigare. 
 
Den 24 april 2013 inkom en ny anmälan om ovårdad tomt och den 26 november 2013 
skickade plan- och byggenheten en begäran om förklaring om varför dels tomten, Öje 7:9, 
dels omkringliggande kommunal mark, Öje 7:29 har stora mängder skräp och är att anse som 
ovårdad tomt. Svar på förfrågan finns inte registrerad varken som brev, e-post eller samtal.  
 
Utöver detta så bedrivs verksamhet, Arvidssons Smide och Kylarservice, som strider mot 
ändamålet i detaljplanen. Utifrån ovanstående redogörelse samt att ny bostadsbebyggelse ska 
uppföras intill enligt framtagen detaljplan bedöms en försäljning inte vara möjlig i dagsläget. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 februari 2016  
      
  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-02-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 Diarienummer 
   KS 0070/16 
 
§ 30 
 
Åtgärder för före detta skroten på fastigheterna Kläppa 27:1 och 
Simanbo 2:27 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
1. Tidsplan upprättas för avstädandet av fastigheten Simanbo 2:27 och tidsplanen lämnas till 

tillsynsmyndigheten (myndighetsnämnden) senast den 31 augusti 2016. 
 
2. Fastigheten Simanbo 2:27 städas av för att förbättra naturmiljön vid ankomsten till 

Ljusdal och undvika att föroreningar sprids till omgivningen. 
 
3. Mifo-2 undersökning ska genomföras för att konstatera om det finns föroreningar på 

fastigheten som kan vara skadliga för människor och miljön, till senast 30 deccember 
2017. 

 
4. Fastigheten Simanbo 2:27 bör förvärvas till en symbolisk summa för att underlätta de 

juridiska förhållandena vid städning och undersökningar av föroreningar.  
 
5. Samhällsutvecklingsförvaltningen tilldelas extra medel för provtagning (Mifo-2) och 

åtgärdsbedömning, cirka 200 000 kronor, samt förvärvet av fastigheten Simanbo 2:27. 
 
Sammanfattning  
 
Familjeföretaget Roland Svenssons Bilskrot startade 1952 på fastigheten Kläppa 27:1, som 
kommunen är fastighetsägare till. Från 1987-97 bedrevs verksamheten på fastigheten 
Simanbo 2:27, men troligtvis var verksamhetsutövaren verksam på båda fastigheterna redan 
från starten enligt uppgifter i Länsstyrelsens inventering. När verksamheten var som störst 
skrotades cirka 200 bilar om året på fastigheterna. Efter att verksamheten lades ner 1997 har 
området troligen använts för illegal dumpning av skrot och avfall, enligt miljöinspektör KG 
Åström. Skrotet på fastigheten består idag av metallskrot, bildäck, lastbilar, bussar, 
grävmaskiner, motorer, oljetunnor med okänt innehåll, cisterner, kondensatorer, impregnerat 
virke samt bilbatterier. Det finns en stor risk att området också är förorenat enligt 
länsstyrelsens riskbedömning 2011. 
 
Företaget bildades av Roland Svenssons far 1952 och drevs av honom fram till 1960-talet, 
därefter fortsatte Roland Svensson att driva verksamheten fram till sin bortgång 1997.  
 
Fastigheten Simanbo 2:27 ärvdes av hans dotter Veronica, som då var 7 år gammal. Efter 
faderns bortgång togs Veronica om hand av sin farbror i Sundsvall, då hennes mor var 
oförmögen att göra det.                                               Forts s 24 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-02-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0070/16 
 
§ 30 forts 
 
Åtgärder för före detta skroten på fastigheterna Kläppa 27:1 och 
Simanbo 2:27 
 
Syftet med denna skrivelse är att sammanfatta ansvarsförhållandet och vilka alternativ som 
finns för att gå vidare i ärendet. Det finns mycket synligt avfall på området, som bryts ner mer 
och mer för varje år och potentiellt förorenar omgivningen. Nedskräpningen på fastigheten är 
också det som tågresenärer möts av när de ankommer till Ljusdal söderifrån. Avfallet bör 
därför städas bort och området undersökas för att få bekräftat om det finns föroreningar som 
sprider sig till omgivningen. 
  
Flera försök till åtgärder har gjorts och både modern, farbrodern och flickan har förelagts att 
städa bort allt farligt avfall inklusive elskrot, men väldigt lite har hänt. 
 
Ansvar  
Den rättsliga bedömningen är baserad på information som har tagits fram av jurister på 
Infosocs Juristservice och Kommunakuten AB. Ansvaret att städa upp fastigheten går dela 
upp i två olika delar, det synliga avfallet och den eventuella föroreningsskadan. Huvudfrågan 
ligger i om fastighetsägaren, Veronica även anses vara verksamhetsutövare i och med att hon 
faktiskt mottog arvet. Anses hon vara det, kan fastighetsägaren föreläggas att städa bort det 
synliga avfallet på fastigheten enligt 26 kap 9 § miljöbalken (MB). Om inte, bör istället 
kommunen föreläggas att avstäda fastigheten enligt 15 kap 30 § MB.  
 
Miljööverdomstolen konstaterade i målet MÖD 2006:63 att förhållandet att det enbart 
förvaras avfall på en fastighet, inte automatiskt leder till ett ansvar för fastighetsägaren. Det 
krävs någon annan omständighet för att fastighetsägaren ska hållas ansvarig, till exempel att 
fastighetsägaren accepterat verksamheten, vetat eller borde ha vetat att det förvaras avfall på 
fastigheten. Att fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder för att minska en eventuell 
föroreningsspridning kan också anses vara en omständighet som innebär ansvar för 
fastighetsägaren. Vad det gäller avhjälpande åtgärder, har fastighetsägaren gjort ett försök att 
städa bort avfallet.  
 
Det har inte utförts några markundersökningar för att konstatera om det finns några 
föroreningar på området, men länsstyrelsen har gjort en riskbedömning och bedömer att det är 
stor risk att området är påverkat av föroreningar.  Vid arv har fastighetsägaren inte något 
ansvar att utföra några undersökningar eller avhjälpande åtgärder om en förorening påträffas 
på fastighten, enligt 10 kap. 3 § MB. 
 
Skälighet 
Frågan är dock om det är skäligt att fastighetsägaren även ska anses vara verksamhetsutövare 
och ansvarig när hon aldrig har varit delaktig i skrotverksamheten och egentligen inte har haft 
någon chans att avsäga sig arvet, då hon mottog det vid sju års ålder.  
 
Forts s 25



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-02-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0070/16 
 
§ 30 forts 
 
Åtgärder för före detta skroten på fastigheterna Kläppa 27:1 och 
Simanbo 2:27 
 
Vid denna tidpunkt borde hennes vårdnadshavare och kommunens överförmyndare ha bedömt 
värdet på arvet och den eventuella risken med att motta det. Det var tydligt vid 
arvsövertagandet att det fanns mycket avfall på fastigheten och miljölagstiftningen var då 
väletablerad, så det bör ha funnits kunskap om att denna typ av verksamhet kan leda till 
miljöskador. I och med att hon mottog arvet, accepterade hon verksamheten som har bedrivits 
på fastigheten. Det skulle eventuellt vara motiverat enligt miljöbaken att anse fastighetsägen 
ansvarig för avfallet, men det känns inte skäligt. Dessutom har fastighetsägaren inte några 
ekonomiska tillgångar för att utföra någon eventuell avstädning.  
 
Miljöenheten anser att fastighetsägaren inte är ansvarig för att städa av avfallet på fastigheten 
Simanbo 2:27 och Kläppa 27:1. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 4 febeuari 2016 
1 Tidsplan upprättas för avstädandet av fastigheten Simanbo 2:27 och tidsplanen lämnas till 

tillsynsmyndigheten (myndighetsnämnden) senast den 31 augusti 2016. 
2 Fastigheten Simanbo 2:27 städas av för att förbättra naturmiljön vid ankomsten till 

Ljusdal och undvika att föroreningar sprids till omgivningen. 
3 Mifo-2 undersökning ska genomföras för att konstatera om det finns föroreningar på 

fastigheten som kan vara skadliga för människor och miljön, till senast 30 deccember 
2017. 

4 Fastigheten Simanbo 2:27 bör förvärvas till en symbolisk summa för att underlätta de 
juridiska förhållandena vid städning och undersökningar av föroreningar.  

5 Samhällsutvecklingsförvaltningen tilldelas extra medel för genomförandet av städningen 
samt förvärvet av fastigheten Simanbo 2:27. 

 
Beslutsunderlag  
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 februari 2016 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): 
Punkt fem ändras till: 
Samhällsutvecklingsförvaltningen tilldelas extra medel för provtagning (Mifo-2) och 
åtgärdsbedömning, cirka 200 000 kronor, samt förvärvet av fastigheten Simanbo 2:27. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-02-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 
 Diarienummer 
   KS 0044/16 
 
§ 31 
 
Lokal trafikföreskrift om parkering på Hantverkargatan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ny lokal trafikföreskrift om parkering på Hantverkaregatan antas. 

 
 
Sammanfattning  
 
På Hantverkaregatans västra sida, 21 meter söder om Ringvägen, finns en parkeringsficka 
som nyttjas främst av den förskola som ligger på Hantverkaregatan 13. Idag råder 
parkeringsförbud på gatan och parkeringsfickan saknar skyltning. Samhällsutvecklings-
förvaltningen föreslår att parkering tillåts i 30 minuter med parkeringsskiva på platsen. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 januari 2016 
Lokal trafikföreskrift 2161 2016:01 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-02-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 
     
 
§ 32 
 
Uppföljning av Riktlinjer för uteserveringar 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om Riktlinjerna för uteservering som 
antogs av samhällsutvecklingsutskottet 13 maj 2014, § 83. 
 
Det som diskuteras just nu är Salladsbaren som inte har tillstånd för sin uteservering. De har 
inte sökt tillstånd och har dessutom en upphöjd uteservering, vilket strider mot riktlinjerna. 
 
I övrigt finns inga större problem just nu. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-02-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 

 Diarienummer 
     
 
§ 33 
 
Utökning av antalet husbilsplatser vid Östernäs 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna för att tillskapa 

fler parkeringsplatser för husbilar och husbilsplatser. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Jonny Mill (LB) uttrycker en önskan att utöka antalet husbilsplatser vid Östernäs. 
I dagsläget finns två platser och ordföranden menar att fler platser efterfrågas. 
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om att ägarna till campingen inte är 
nöjda med att kommunen erbjuder dessa platser. Där de två platserna finns idag går inte att 
göra fler platser då intilliggande mark är privatägd. 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheterna för att tillskapa fler parkeringsplatser för husbilar och husbilsplatser. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
      
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-02-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

29 

 Diarienummer 
     
 
§ 34 
 
Uppdrag till samhällsutvecklingsförvaltningen att göra utredning om 
möjligheten för att anlägga ett tempererat utomhusbad på Östernäs 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utreda kostnader och andra 

förutsättningar för att anlägga ett tempererat utomhusbad på Östernäs. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktiges ordförande Björn Brink (C) har inkommit med en skrivelse gällande ett 
tempererat utomhusbad på Östernäs. Han vill att kommunfullmäktige beslutar utreda 
kostnader med mera för att åstadkomma en efterfrågad facilitet i Ljusdal. 
 
Ett medborgarförslag med samma förslag har också inkommit. 
 
Samhällsutvecklingsutskottets ordförande Jonny Mill föreslår att samhällsutvecklings-
förvaltningen får i uppdrag att utreda kostnader och andra förutsättningar för att anlägga ett 
tempererat utomhusbad på Östernäs. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att samhällsutvecklings-
utskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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   KS 0410/14 
 
§ 35 
 
Förslag till beslut om Arena Ljusdal utifrån bifallen motion 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förvaltningens förslag att inrätta ett ”supportcentrum för föreningsstöd” inom ramen för 

Kulturcentrum/Estrad Ljusdal.Utskottet godkänns.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2015, § 88 att bifalla motionen från Malin Ängerå 
(S) och Mattias Holm (S) om att ”utreda utgångspunkter och förutsättningar för en 
paraplyorganisation inom fritids- och idrottsverksamhetsområdet, i nära samverkan med 
motsvarande organisation för kulturverksamhet Estrad Ljusdal”. Kommunchefen gav i maj  
2015 musik- och kulturchefen i uppdrag att lämna förslag på genomförande av motionens 
intentioner. Förslag inkom till kommunledningskontoret den 19 januari 2016. 
 
I utredningen föreslår musik- och kulturchefen att en stödfunktion för såväl idrotts- som 
kulturföreningar, Supportcenter för föreningsstöd, inrättas som del av Kulturcentrum/Estrad 
Ljusdal. Supportcenteret skulle, med nuvarande Estrad Ljusdal som förebild, verka för att 
kommunen stödjer föreningar, studieförbund med flera genom att ansvara för en samordnande 
funktion. Grundtanken är att kommunen stödjer genom samordning medan det är 
föreningarna och studieförbunden som är de huvudsakliga aktörerna. 
 
I sin skrivelse belyser musik- och kulturchefen även den satsning på ökad fysisk aktivitet 
bland barn och ungdomar vilken initierats av Utbildningsförvaltningen och Stenhamreskolan. 
Verksamheten, som har namnet Ljusdals Skolidrottsförening, och som avses expandera till 
fler skolor, skulle enligt musik- och kulturchefen även den kunna integreras under den 
paraplyorganisation som föreslås. 
 
Verksamhetsmodellen för Estrad Ljusdal, att kommunen samordnar och att föreningar liksom 
studieförbund till övervägande del genomför verksamheterna, har visat sig vara ett 
framgångstrikt arbetssätt. Denna modell överförs och samordnas nu enligt förslaget med 
idrotts- och fritidsaktiviter. Ett supportcentrum för föreningsstöd skapas vid 
Kulturcentrum/Estrad Ljusdal. Verksamheten kan införas utan särskilt tillskott av medel. 
Förslaget är i linje med den bifallna motionens intentioner varför det är därför rimligt att gå 
vidare med ett genomförande av musik- och kulturchefen förslag. 
 
Den verksamhet som bedrivs och ska bedrivas inom ramen för Ljusdals Skolidrottsförening 
avses samordnas med Estrad Ljusdal och supportcentrumet, vilket torde vara logiskt.  
 
Forts s 31
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   KS 0410/14 
 
§ 35 forts 
 
Förslag till beslut om Arena Ljusdal utifrån bifallen motion 
 
 
Frågan om utveckling av skolidrottsföreningen återfinns dock inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde och inkluderas ej i detta förslag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunchefens skrivelse 27 januari 2016 
Utredning utifrån bifallen motion 27 januari 2016 
Rapport: Ljusdals Skolidrottsförening 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 april 2015, § 88 
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§ 36 
 
Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2015 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Två stipendiater utses. 
 
2. Beslutet skickas till kommunstyrelsen som information. 
 
3. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att hitta lämplig tid för utdelning av 

stipendierna. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett ungdomsledarstipendium på 
10 000 kronor vardera. I år har fem ansökningar inkommit till ungdomsstipendiet och fem till 
ungdomsledarstipendiet (varav en nominerar fyra personer tillsammans). 
 
Tidigare har fritidschefen i samråd med Ljusdals-Postens sportjournalister samt idrottslärarna 
på Slottegymnasiet gått igenom ansökningarna och därefter lämnat förslag till beslut.  
 
Med anledning av fritidschefens sjukdom är det i år samhällsutvecklingsutskottet som själva 
föreslår och beslutar om vilka som ska få stipendierna. 
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Kommunstyrelsen  
Akt  
 
 


	§ 15  Årsbokslut samhällsutvecklingsförvaltningen 2015
	§ 16  Ekonomisk slutredovisning gällande Om- och tillbyggnad på Gärdeåsskolan, hus H
	§ 17  Ekonomisk slutredovisning gällande ombyggnation av Bofinkens förskola
	§ 18  Ekonomisk slutredovisning gällande utbyggnad/tillbyggnad av Propellernas förskola i Färila
	§ 19  Ekonomisk slutredovisning gällande tillbyggnad av Färila skola
	§ 20  Driften av Folkparken
	§ 21  Information om återuppbyggnad av Förvaltningshusets foajé
	§ 22  Ekonomisk slutredovisning gällande Östernäs parkområde
	§ 23  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
	§ 24  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
	§ 25  Yttrande över ansökan om ändringstillstånd för vindkraftpark Högkölen
	§ 26  Begäran om planuppdrag gällande detaljplan för Väster-Skästra 5:58, 5:59. 5:60 och 5:61
	§ 27  Informationsstatistik om biblioteksstatistik 2014
	§ 28  Skrivelse från Miljöpartiet gällande neddragningarna i biblioteksväsendet
	§ 29  Ansökan gällande inköp av mark runt Öje 7:9
	§ 30  Åtgärder för före detta skroten på fastigheterna Kläppa 27:1 och Simanbo 2:27
	§ 31  Lokal trafikföreskrift om parkering på Hantverkargatan
	§ 32  Uppföljning av Riktlinjer för uteserveringar
	§ 33  Utökning av antalet husbilsplatser vid Östernäs
	§ 34  Uppdrag till samhällsutvecklingsförvaltningen att göra utredning om möjligheten för att anlägga ett tempererat utomhusbad på Östernäs
	§ 35  Förslag till beslut om Arena Ljusdal utifrån bifallen motion
	§ 36  Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2015

