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 Diarienummer 
   KS 0032/16 
 
§ 134 
 
Budgetförslag september samhällsutvecklingsförvaltningen 2017 och 
ELP 2018-2019 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Driftbudget för 2017 samt ELP 2018-2019 gällande samhällsutvecklingsförvaltningen 

godkänns. 
 
2. Investeringsbudget för 2017 samt ELP 2018-2019 gällande samhällsutvecklings- 

förvaltningen godkänns. 
 
 

Sammanfattning  
 
Utifrån beslutad budgetram i kommunfullmäktige i juni har samhällsutvecklingsförvaltningen 
upprättat ett förslag till driftbudget för 2017 samt ekonomisk långtidsplan, ELP 2018-2019. 
 
I upprättat förslag har samtliga enheters budgetramar sänkts med två procent utifrån 
budgeterade inköpskostnader, vilket motsvarar 385 000 kronor för fastighetsenheten och 
353 000 kronor fördelat på övriga enheter inom förvaltningen. 
 
Investeringsbudget för 2017 samt ELP 2018-2019 har upprättats enligt beslutad 
investeringsplan. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse, 27 juni 2016 
Förslag till budget 2017-2019, 27 juni 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0227/16 
 
§ 135 
 
Beslut om avskrivning av ärende avseende ansökan om tillstånd till 
Bäråsens vindkraftpark i Ånge kommun för kännedom till 
kommunfullmäktige 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, § 129 att Ljusdals kommun inte har något 
att erinra mot en etablering av vindkraftverk vid Bäråsen i Ånge kommun. 
 
Beslut har nu kommit från Länsstyrelsen Västernorrland om att ärendet avskrivs på begäran 
av bolaget NV Nordisk Vindkraft AB. 
 
Beslutsunderlag  
 
Beslut från Länsstyrelsen Västernorrland, 13 juni 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 13 juni 2016, § 129 
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 Diarienummer 
   KS 0224/16 
 
§ 136 
 
Sammanställning av beslut gällande bidrag till kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter 2016 för kännedom till 
samhällsutvecklingsutskottet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har fått pengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
för genomförande av sommarlovsaktiviteter. Den beviljade bidragssumman är 564 313 
kronor. 
 
Kommunen har i sin tur erbjudit föreningar att söka pengar till sommarlovsaktiviteter och 
ansökningarna uppgick till över 900 000 kronor. 
 
En fördelning av bidragen har gjorts enligt nedan:  
 
Järvsö BK  15 000 kr 
Järvsö IK  15 000 kr 
Järvsörådet   15 000 kr 
Stiftelsen Rovdjurcentret  30 000 kr 
Södra Järvsö Byalag  15 000 kr 
Rädda Barnen, Ljusdals Kommun     30 000 kr 
Loos Bygderåd  40 000 kr 
Ljusdals OK  30 000 kr 
ABF  17 800 kr 
Fritidsgården Metro    8 000 kr 
Järvsö Församling  20 000 kr 
Fritidsgården Kåken   3 138 kr 
Ljusdals Golfklubb  18 800 kr 
Fritidsgården Kåken (skolavslutning)  - 
Ljusdals IF  20 600 kr 
Ljusdals Fritid  22 500 kr 
Ljusdals Muslimska Kultur och Idrott  25 000 kr 
Intraprenaden i Ramsjöbygden  12 575 kr 
Ljusdal i Centrum  30 000 kr 
Fritidsgården Kåken  10 000 kr 
Ljusdals MK  30 000 kr 
 
Forts s 7
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 Diarienummer 
   KS 0224/16 
 
§ 136 forts 
 
Sammanställning av beslut gällande bidrag till kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter 2016 för kännedom till 
samhällsutvecklingsutskottet 
 
 
Barnens Stenegård  30 000 kr 
Studieförbundet Bilda  20 000 kr 
Fritidsgården Metro   2 000 kr 
Kanotklubben Ljusnan  22 500 kr 
Musik och Kulturenheten  48 000 kr 
Västra Hälsinglande Slöjdförening  15 000 kr 
Hedsta-Letsbo Byalag och Nors Bygdegårdsförening 18 400 kr 
TOTALT: 564 313 kr  
 
Beslutsunderlag  
 
Sammanställning av beslut gällande bidrag till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter, 8 juni 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0343/16 
 
§ 137 
 
Ansökan från Ljusdals Flygklubb om anläggningsstöd 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Bidragsansökan avslås i avvaktan på utredning av driftbidragen 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals flygklubb har inkommit med en bidragsansökan om utökat anläggningsstöd för sin 
anläggning vid Forsnäset. Det handlar om viktiga investeringar som rör person- och 
flygsäkerheten som måste genomföras. Förvaltningen har i dag ett uppdrag från politiken att 
ta fram förslag till nya regler med större rättvisa mellan anläggningar och orter gällande 
driftbidraget. Detta kommer att redovisas till politiken under hösten 2016.  
 
Förvaltningen har varit i kontakt med klubbens ordförande och förklarat att en översyn av 
driftbidragen pågår.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 augusti 2016 
Ansökan om bidrag 27 juli 2016 
 
Yrkanden  
 
 László Gönczi (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0344/16 
 
§ 138 
 
Arrendatorer Kolsvedjastugan och Kajevall 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att söka nya arrendatorer till de båda 

anläggningarna.   
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har fått uppsägningar från både Kajevall och 
Kolsvedjastugans arrendatorer. Detta innebär att kommunen i månadsskiftet september-
oktober kommer att stå utan arrendatorer på båda dessa anläggningar. Efter diskussioner på 
förvaltningen föreslås i första hand att man går ut med en annons och söker nya arrendatorer 
till båda anläggningarna. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 augusti 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0315/16 
 
§ 139 
 
Skrivelse från Socialdemokraterna och Miljöpartiet gällande Ljusdals 
kommuns Ridhus i Sjöbo 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utreda situationen för det kommunalt 

ägda ridhuset. Samtidigt ska förvaltningen titta på vilken enhet som ska ha ansvaret för 
ridhuset.  
 

 
Sammanfattning  
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inkommit med en skrivelse där de yrkar på att 
kommunen utreder situationen för det kommunalt ägda ridhuset samt Ljusdals ridklubb med 
utgångspunkt från de resonemang som förs i skrivelsen.  
 
Skribenterna skriver att de besökte ridhuset i Sjöbo den 9 maj 2016 då Socialdemokraterna 
bjudit in till ett öppet möte. Närvarade gjorde aktiva inom ridklubben, styrelsemedlemmar 
och anställda. På mötet deltog även politiker från Moderaterna och Ljusdalsbygdens parti. 
 
”Ridhuset byggdes 1992 och ägs idag av Ljusdals kommun, driften av anläggningen är 
utlagd på Ljusdals ridklubb. Ridklubben har 5 anställda som bedriver skötsel av hästar 
samt verksamhet i form av lektioner, träningspass och tävlingar. Idag har ridklubben 
årligen ett driftsbidrag från kommunen på 325 000 kronor, ridklubben betalar en hyra på 
17 500 kronor per månad, vilket ger 210 000 kronor på helår.  Detta ger ett verkligt bidrag 
på 115 000 kronor om året. Ridklubben har bidrag (Arbetsförmedlingen) för de anställda på 
totalt 1,3 miljoner kronor och en total årlig omsättning på ca 3 miljoner kronor. 
 
Ridklubben har ungefär 220 medlemmar och varje månad har de mer än 100 lektioner. 
Varje vecka har de ca 180 uppsittningar vilket är långt över 600 uppsittningar i månaden. 
Området och husen är dåligt underhållet, ser man till huset så görs bara små insatser vid 
akuta behov, till exempel att huset målades 1996. Flera delar av anläggningen är 
undermålig då medel för renoveringar saknats. Stora delar av hagar och ridområden 
utomhus är kraftigt undersatta då ridklubben fått sköta allt detta själva. Ett annat exempel 
är att vid en av de senaste stormarna blev ladan skadad, idag så stöttas ladan upp av 
egentillsatt påle, en ytterst temporär lösning. Någon långsiktig lösning har ridklubben inte 
fått någon information om. 
 
Sjöbo är känt för hög vattengenomströmning, på grund av det så har ridklubben problem 
med vattensamlingar dels i deras förvaring av hö men även i de inhägnader som 
ridklubben förfogar över.  
 
Forts s 11 
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 Diarienummer 
   KS 0315/16 
 
§ 139 forts 
 
Skrivelse från Socialdemokraterna och Miljöpartiet gällande Ljusdals 
kommuns Ridhus i Sjöbo 
 
Inhägnaderna behöver dräneras för att ridklubben ska kunna erbjuda en lämplig 
utomhusmiljö. 
 
Det finns inget nödljus i ridhuset, så ett elavbrott under pågående lektion kan vara förenligt 
med fara för elever och häst. Taket i ridhuset läcker vilket medför skador på tak men även 
medför att underlaget i ridhuset blir blött och skadat. 
Vad vi kan hitta i diariet så är sista politiska insatsen den 27 november 2014 då 
information om att vissa åtgärder ska "genomföras så fort ekonomin tillåter". 
Ljusdals kommun behöver se till att alla verksamheter är vid gott skick och att alla som 
vistas på och i kommunens ytor/lokaler gör det med en känsla av trygghet”. 
 
Beslutsunderlag  
 
Skrivelse från Socialdemokraterna och Miljöpartiet 14 juni 2016 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP), Jonny Mill (LB): bifall till att en utredning görs. 
 
Jonny Mill (LB): förvaltningen ska titta på vilken enhet som ska ha ansvaret för ridhuset.  
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller dessa.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0327/16 
 
§ 140 
 
Begäran om tillsynsansvar över lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Tillsynsansvaret för lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer delegeras till 

myndighetsnämnden. 
 
2. Förslaget till taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Myndighetsnämnden har översänt protokoll för beslut i kommunfullmäktige gällande lag 
(214:799) om sprängämnesprekursorer. 
 
Genom cirkulär 15:13 har Sveriges kommuner och landsting informerat landets kommuner 
att de fått ett nytt tillsynsansvar. Lagen kompletterar en EU-förordning och syftar till att 
minska möjligheterna till hemtillverkning av sprängämnen. Kommunfullmäktige behöver 
delegera detta tillsynsansvar till lämplig nämnd. 
 
Motivering till beslut 
 
Bestämmelserna har sin grund i EU:s strategi för kampen mot terrorism och syftar till att 
motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa privatpersoners tillgång 
till utgångsämnen för detta, så kallade sprängämnesprekursorer. Koncentrationer över vissa 
nivåer av väteperoxid, nitrometan och salpetersyra är exempel på sådana ämnen. 
Lagstiftningen har en tydlig koppling till säkerhetsfrågor. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, är tillståndsgivande och central tillsynsvägledande myndighet över 
området. 
Enskilda personer ska inte kunna införskaffa aktuella ämnen utan uppvisande av tillstånd. På 
förpackningar av aktuella ämnen ska det tydligt anges att produkten omfattas av restriktioner. 
Lokal kemikalietillsyn där märknings- och tillståndskontroll sker utifrån kemikalielag-
stiftningen och miljöbalkens regler utförs av miljöenheten. De verksamheter som kan bli 
aktuella för tillsyn är t.ex. färg- och järnhandlare, byggvaruhus, hobbybutiker och eventuellt 
apotek som sedan tidigare är föremål för viss återkommande kemikalietillsyn. Den nya lagens 
utformning harmonierar väl med miljöbalken och tillsynen kan med fördel samordnas. 
Sammantaget talar det också för en tillsynsuppgift för miljöenheten. 
 
 
Forts s 13



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-08-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

13 

 Diarienummer 
   KS 0327/16 
 
§ 140 forts 
 
Begäran om tillsynsansvar över lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer 
 
Kommunfullmäktige bör därför utse myndighetsnämnden som lokal tillsynsmyndighet 
över lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och revidera nämndens reglemente 
utifrån detta. 
Nämndens delegationsordning ger miljöenheten delegation att utföra tillsyn i enlighet 
med lagstiftningen. 
För att kunna finansiera tillsynen kring sprängämnesprekursorer får kommunerna ta ut 
avgifter på samma grunder som miljöbalkstillsynen. Det är okänt hur många aktörer som 
kan bli föremål för tillsyn och hur omfattande den kan bli. Det torde vara ett fåtal aktörer 
utifrån de diskussioner som förts på regional och central nivå. Inledningsvis bör därför 
taxan utgöras av timavgift som debiteras i efterhand. Inför 2016 revideras timtaxan i 
respektive kommunfullmäktiges Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
mm. Det finns inga skäl att anta att timkostnaden för tillsyn över sprängämnesprekursorer 
skulle avvika i något avseende. 1§ andra stycket i respektive kommuns taxa skulle därför 
kunna kompletteras med lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 
 
Beslutsunderlag  
 
Myndighetsnämndens protokoll 23 juni 2016, § 39 
 
Yrkanden  
 
Iréne Jonsson (S): bifall till myndighetsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0191/15 
 
§ 141 
 
Inköp av ny bokbuss 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Upphandling av en ny fullstor bokbuss under budgetåret 2018, anpassad till HVO-diesel 

som drivmedel, genomförs i enlighet med gällande ekonomisk långtidsplan (ELP 2017-
2019). 

 
2. Budgetramen för samhällsutvecklingsförvaltningen utökas med 400 000 kronor från och 

med budgetåret 2017, för återbesättning av tjänst som bokbusschaufför/ 
biblioteksassistent. 

 
 
Sammanfattning  
 
Bibliotekschefen har på uppdrag av samhällsutvecklingsutskottet genomfört en 
utredning/konsekvensanalys avseende bokbussverksamheten med ett remissförfarande, inför 
en eventuell upphandling av ny bokbuss under budgetåret 2018. Utredningen visar att en 
fullstor bokbuss som är anpassad till fossilfritt drivmedel i form av HVO-diesel (hydrerad 
vegetabilisk olja) är att rekommendera, till en kostnad av cirka 4 miljoner kronor. Denna 
investeringskostnad finns avsatt i gällande ekonomisk långtidsplan (ELP) under budgetåret 
2018.  
 
Utifrån tidigare beslut om budgetminskning med en miljon kronor för biblioteksenheten har 
tjänsten som bokbusschaufför/biblioteksassistent bortrationaliserats i och med nuvarande 
tjänsteinnehavares pensionsavgång under 2017. Denna budgetreducering för 
biblioteksverksamheten skall enligt ett senare beslut i kommunstyrelsen (3 mars 2016, § 70) 
”utvärderas löpande” utifrån de konsekvenser som besparingarna skapar i verksamheten. Vi 
kan nu konstatera att en återbesättning av tjänsten som bokbusschaufför/biblioteksassistent 
blir nödvändig om beslut fattas om att upphandla en ny bokbuss. Ekonomiska medel för 
denna tjänst (400 000 kronor) måste således tillskjutas budgetramen för samhällsutvecklings-
förvaltningen från och med budgetåret 2017. 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0357/16 
 
§ 142 
 
Översyn av kommunens fordonspark 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. En översyn av övrig fordonspark i kommunen görs för att se om de också kan köras på 

HVO-diesel. 
 
 
Sammanfattning  
 
I samband med att inköp av ny bokbuss diskuteras föreslår ledamoten László Gönczi (MP) att 
kommunen även ser över övrig fordonspark för att se om denna också kan köras på så kallad 
HVO-diesel. 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): samhällsutvecklingsutskottet förslår kommunstyrelsen att göra en 
översyn av övrig fordonspark i kommunen för att se om de också kan köras på HVO-diesel. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
     
 
§ 143 
 
Information om Folkparken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Lasse Norin informerar om att förvaltningen försöker hitta en lösning för 
den framtida driften av Folkparken. Det mesta i parken är nu färdigrenoverat. 
 
Förvaltningen har inlett diskussioner med Mittia Event som vill utöka sin verksamhet och 
växa lokalt. De behöver en miljö att växa i och är intresserade av att hyra kontor i Folkparken, 
vilket finns att tillgå i restaurangbyggnaden. 
 
De skulle i så fall ta över de arbetsuppgifter som tidigare har skötts av Curt-Olov Wennberg. 
Han har signalerat att han tänker sluta efter innevarande säsong. 
 
De skulle ha en sorts koordinatorfunktion och samarbeta med olika aktörer för att få fart på 
verksamheten. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt   
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-08-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0001/15 
 
§ 144 
 
Antagande av detaljplan för Järvsö Kyrkby 5:21 och 5:40 "Bostäder vid 
Kyrkbyvägen i Järvsö"  
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplan för Järvsö-Kyrby 5:21 och 5:30, ”Bostäder vid Kyrkbyvägen” antas.  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott gav den 29 januari 2015 samhällsutvecklings-
förvaltningen i uppdrag att planlägga aktuellt område för bostäder efter ansökan från den 
privata fastighetsägaren. Detaljplanen upprättades och var föremål för samråd under 2015 och 
granskning under 2016. Planen har kompletterats med en geoteknisk utredning under 2016.   
 
Planområdet är beläget öster om Kyrkbyvägen i Järvsö, i ett sluttande, obebyggt markavsnitt 
med utsikt mot dalgången. Området är beläget mellan modern villabebyggelse i väster och 
traditionell gårdsbebyggelse i norr och söder. Området har sedan år 1990 varit planlagt för 
vårdändamål men planen har aldrig genomförts och marken är oexploaterad. I fördjupad 
översiktsplan för Järvsö, antagen av kommunfullmäktige under år 2014, har området utpekats 
som ett bebyggelseområde för vårdboende alternativt bostäder.    
 
Planförslaget innebär att marken blir kvartersmark för bostäder. Bebyggelsen ordnas utefter 
en ny enskild väg. Maximalt indelas området i 10 nya fastigheter. Planen innehåller 
bestämmelser om bebyggelsens utformning och utseende i syfte att få ny bebyggelse att 
överrensstämma med natur- och kulturmiljön i området. Bebyggelsen ordnas även med 
hänsyn till Ljusnans hundraårsflöde.  
 
Strandskyddet berörs i och med att planområdet ligger inom 100 meter från Kyrkbyvågen. En 
förutsättning att bebygga området är att strandskyddet upphävs inom bostadsmarken, vilket 
sker när planen vinner laga kraft. I gällande detaljplan finns ingen fri passage mellan vattnet 
och bostäderna, men med nuvarande förslag uppnås en sådan zon så att allmänheten har 
tillgång till strandområdet och att förutsättningar för växt- och djurlivet säkerställs.    
 
Beslutsunderlag  
 
Antagandehandlingar 8 augusti 2016 
 
 
Forts s 18



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-08-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0001/15 
 
§ 144 forts 
 
Antagande av detaljplan för Järvsö Kyrkby 5:21 och 5:40 "Bostäder vid 
Kyrkbyvägen i Järvsö"  
 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): den nedre husraden tas bort. 
 
Ulf Nyman (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer László Gönczis yrkande under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet avslår detta, 
 
Vidare ställer ordföranden Ulf Nymans yrkande under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-08-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0334/14 
 
§ 145 
 
Yttrande över remiss från Länsstyrelsen gällande förslag till beslut om 
utvidgade strandskyddsområden för inlandsvatten i Gävleborgs län 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter avseende förslag till beslut om 
utvidgade strandskyddsområden för inlandsvatten i Gävleborgs län. I samband med ändringen 
av strandskyddsbestämmelserna den 1 juli 2009 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att 
göra en översyn av det utvidgade strandskyddet. 
 
Länsstyrelsen Gävleborg har fattat beslut om en sådan översyn för länet den 18 december 
2014. Efter överklagande har regeringen (9 juni 2016) upphävt beslutet och återlämnat 
ärendet för fortsatt handläggning eftersom det inte kungjorts i Post- och Inrikes tidningar. 
Länsstyrelsen gör därför om processen. Det nya förslaget har samma innehåll som tidigare 
beslutat daterat den 18 december 2014. I Ljusdals kommun berörs Ljusnan och Voxnan som 
till större delen föreslås få ett utökat strandskydd om 200 meter.  
 
Yttrande 
Ljusdals kommun anser att det är bra att länsstyrelsen har utrett och anpassat strandskyddet 
vid tätorterna Färila och Ljusdal så att enbart det generella strandskyddet föreslås gälla utmed 
större delen av tätorterna. Därmed har länsstyrelsen delvis tillmötesgått kommunens tidigare 
yttrande i ärendet. Förslaget skulle dock kunna justeras en aning kring de områden som 
föreslås omfattas av det generella strandskyddet. Ett generellt strandskydd i nedanstående 
lägen bör vara tillräckligt för att uppfylla strandskyddets syften enligt 7 kapitlet 13§ 
miljöbalken.   
 
I Färila tätort kan den norra sidan av älven, cirka 500 meter åt vardera håll om älvbron, 
omfattas av det generella strandskyddet istället för utökat. Sträckan är till stor del 
ianspråktagen av bostadsbyggelse, hembygdsgård med mera.    
 
I Ljusdals tätort kan det generalla strandskyddet på den norra sidan älven utökas till att gälla 
fram till travbanans östra ände. Det skulle täcka in planlagd mark för idrottsändamål och en 
del exploaterad mark för bostadsbebyggelse och travbana.  
 
Forts s 20 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-08-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0334/14 
 
§ 145 forts 
 
Yttrande över remiss från Länsstyrelsen gällande förslag till beslut om 
utvidgade strandskyddsområden för inlandsvatten i Gävleborgs län 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 augusti 2016 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): bifall till länsstyrelsens förslag. 
 
Jonny Mill (LB): bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer László Gönczis yrkande under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet avslår detta. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-08-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
   KS 0358/16 
 
§ 146 
 
Information om asfaltsplanen 2011-2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet och skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning  
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om vad som gjorts när det gäller 
Asfaltsplanen sedan pengar anslogs 2011. Hon informerar också om den inventering som 
gjorts gällande framtida projekt. 
 
 
Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen  
Akt  
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