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 Diarienummer 
   KS 0033/16 
 
§ 86 
 
Prognos för samhällsutvecklingsförvaltningen per april 2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningens helårsprognos per april 2016 godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Helårsprognosen för samhällsutvecklingsförvaltningen per april visar på ett överskott på 
2 000 000 kronor där de största avvikelserna finns hos enheterna Plan och Bygg, 
Räddningstjänst, Musik och Kultur samt Fritid. Till detta kommer ett ospecificerat beräknat 
förvaltningsövergripande överskott. 
 
Hos enheten Plan och bygg redovisas intäkter och kostnader från mätstationen på Östernäs, 
vilket beräknas ge ett överskott under året. 
 
Räddningstjänsten räknar med att få ett underskott för året beroende på höga utrycknings- 
samt helikopterkostnader vid skogsbrand under våren. 
 
Hos Musik- och kulturenheten har enhetschefen varit tillförordnad förvaltningschef under del 
av året, vilket hos enheten ger ett överskott på lönekostnader. 
 
Fritidsenheten beräknas få lägre kapital- och lönekostnader under året, vilket kommer 
innebära ett överskott för enheten. 
 
Helårsprognosen för samhällsutvecklingsförvaltningens investeringar beräknas till ett 
överskott på totalt 6 544 000 kronor.  
 
Av detta består 2 544 000 kronor av projekt, till största delen hos enheterna Fastighet samt 
Gator och vägar, som kommer att fortsätta under 2017.  
 
Återstående 4 000 000 kronor är ett beräknat överskott för Kläppa industriområde som 
uppstått på grund av fördelaktiga upphandlingar. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 maj 2016 
Prognos per april 2016, 17 maj 2016 
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 Diarienummer 
     
 
§ 87 
 
Skogens organisatoriska tillhörighet 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Skogen ska organisatoriskt placeras i samhällsutvecklingsförvaltningen.  
 
 
Sammanfattning  
 
Skogen är sedan några år organisatoriskt placerad i kommunledningskontoret och vice 
ordföranden Björn Mårtensson föreslår att den återförs till samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Yrkanden  
 
Christer Sjöström (M), László Gönczi (MP): bifall till Björn Mårtenssons yrkande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0367/13 
 
§ 88 
 
Yttrande gällande begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av 
vindkraft vid Gubbaberget i Ljusdals och Ånge kommuner 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1.  Ärendet återremitteras för att det tematiska tillägget om vindkraft ska inväntas. 
 
 
Sammanfattning 
 
NV Nordisk Vindkraft AB (som övertagit ansökan från E.ON Wind Sweden AB) ansöker om 
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken 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 1 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. 
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. 
 
Forts s 7
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 Diarienummer 
   KS 0367/13 
 
§ 88 forts 
 
Yttrande gällande begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av 
vindkraft vid Gubbaberget i Ljusdals och Ånge kommuner 
 
 
Det planerade området angränsar till Tillamstjärnens naturreservat. Sökande har åtagit 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. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet 
med MB 16 kap 4 §. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 4 maj 2016 
Remiss 15 april 2016 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): Ärendet återremitteras för att det tematiska tillägget om vindkraft ska 
inväntas. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0227/16 
 
§ 89 
 
Yttrande över remiss avseende ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
för uppförande och drift av maximalt 55 vindkraftverk vid Bäråsen i Ånge 
kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till k ommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun har inget att erinra mot en etablering av vindkraftverk vid Bäråsen i 

Ånge kommun. 
 
 
Sammanfattning  
 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland har till Ljusdals kommun 
översänt en remiss avseende ansökan om uppförande och drift av högst 55 vindkraftverk 
vid Bäråsen, cirka 16 km söder om Fränsta, Ånge kommun. Sökande är NV Nordisk 
Vindkraft AB. 
 
Ansökningsområdet ligger cirka 10 kilometer från kommungränsen, och cirka 11 kilometer från 
byn Sörnaggen i Ljusdals kommun. Landskapsbilden bedöms inte påverkas från någon ort i 
Ljusdals kommun. 
 
Beräknade bullernivåer och skuggor bedöms inte överstiga gällande riktvärden vid någon 
bostad i Ljusdals kommun. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 4 maj 2016 
Remiss 21 april 2016 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S), Christer Sjöström (M), László Gönczi (MP): bifall till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0228/16 
 
§ 90 
 
Yttrande över remiss avseende ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
för uppförande och drift av maximalt 93 vindkraftverk vid Björnberget i 
Ånge kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun har inget att erinra mot en etablering av vindkraftverk vid Björnberget 

i Ånge kommun. 
 
 
Sammanfattning  
 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland har till Ljusdals kommun 
översänt en remiss avseende ansökan om uppförande och drift av högst 93 vindkraftverk vid 
Björnberget, cirka 13 kilometer sydost om Ånge, Ånge kommun. 
Sökande är NV Nordisk Vindkraft AB. 
 
Landskapsbilden kommer att påverkas framförallt från byarna Mellansjö och Hedsjö. 
Avståndet från Mellansjö till närmaste synliga vindkraftverk är cirka 3,4 kilometer. 26 
vindkraftverk bedöms bli synliga från Mellansjö. Avståndet från Hedsjö till närmsta synliga 
verk är cirka 5,3 kilometer, och fyra verk bedöms kunna skymtas från Hedsjö by. 
 
Beräknade bullernivåer och skuggor bedöms inte överstiga gällande riktvärden vid någon 
bostad 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. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 4 maj 2016 
Remiss 21 april 2016 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S), Ulf Nyman (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0001/15 
 
§ 91 
 
Antagande av detaljplan för Järvsö Kyrkby 5:21 och 5:40 "Bostäder vid 
Kyrkbyvägen"  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. En geoteknisk undersökning ska göras och bekostas av markägaren. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen mottog planuppdrag från samhällsutvecklingsutskottet den 
29 januari 2015 om att planlägga aktuell markyta utmed Kyrkbyvägen i Järvsö för bostäder 
efter ansökan från fastighetsägaren. Markområdet är sedan 1990 planlagt för vårdändamål. 
Detaljplanen är aldrig genomförd och markområdet är fortfarande obebyggt. I fördjupad 
översiktsplan, FÖP, för Järvsö, som antogs av kommunfullmäktige 2014, är markområdet 
utpekat som ett bebyggelseområde för vårdboende alternativt bostäder. Förslag till detaljplan 
har upprättats i maj 2015 och var föremål för samråd under juni/juli 2015 och granskning 
under mars/april 2016. 
 
I detaljplanen föreslås att marken blir bostadsmark som får bebyggas i två våningar men med 
en reglerad byggnadshöjd. Bostäderna uppförs på vardera sidan om en ny väg gemensam för 
de boende. En begränsad fastighetsstorlek medför att området kan indelas i max 10 
fastigheter. Byggnadernas utformning och utseende är reglerat i syfte att följa de riktlinjer 
som ges i FÖP Järvsö avseende anpassning till natur- och kulturmiljön i området. En 
anpassning sker även med hänsyn till höga flöden i Ljusnan. Strandskyddet berörs och 
upphävs enligt miljöbalken i samband med att detaljplanen vinner laga kraft så det blir 
möjligt att ta området i anspråk för det föreslagna ändamålet. Jämfört med gällande 
detaljplan ökar det strandskyddade området i och med att de delar av den äldre detaljplanen 
som inte ersätts upphävs. 
 
Antagandet av detaljplanen innebär att 10 nya bostadsfastigheter i ett centralt och attraktivt 
läge i Järvsö kan skapas. Den nya bebyggelsen utformas med hänsyn till befintlig 
bebyggelsemiljö. Marken är privatägd och markägaren ansvarar för att genomföra och 
bekosta detaljplanen. Detaljplanen innebär även att ett ytterligare steg tas mot att genomföra 
den fördjupade översiktsplanen för Järvsö. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandlingar 26 april 2016 
 

Forts s 11 
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  Diarienummer 
   KS 0001/15 
 
§ 91 forts 
 
Antagande av detaljplan för Järvsö Kyrkby 5:21 och 5:40 "Bostäder vid 
Kyrkbyvägen"  
 
Yrkanden  
 
Ulf Nyman (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag samt att det krävs 
att geoteknisk undersökning görs. 
 
László Gönczi (MP): Endast de övre husen ska få finnas kvar i planen. De nedre samt vägen 
ska tas bort. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer László Gönczi yrkande mot Ulf Nymans och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller Ulf Nymans yrkande. 
 
Ordföranden ställer Björn Mårtenssons tilläggsyrkande under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
Omröstning begärs 
 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning   
 
Ja-röst för bifall till Björn Mårtenssons yrkande och Nej-röst för avslag till Björn Mårtenssons 
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller samhällsutvecklingsutskottet Björn Mårtenssons 
yrkande. 
 
Omröstningsprotokoll § 91 
 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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 Diarienummer 
   KS 0342/14 
 
§ 92 
 
Samrådsförslag gällande detaljplan för Åkern 6:1 med flera "Utvidgning 
av industriområde i Åkern" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Detaljplanen för Åkern 6:1 med flera ”Utvidgning av industriområde i Åkern” skickas ut 

på samråd. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2016, § 167 att ge samhällsutvecklings-
förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Åkern 6:1 med flera. 
 
Industrimarken vid Åkerslundsvägen planlades 1988. Fastigheterna som bildats har därefter 
fått nyttjanderätt för marken öster om det planlagda industriområdet. 
 
Kommunen anser att dessa ytor skall planläggas för industri, tillsammans med mark norrut, 
för att på så sätt fastställa området som enbart industri och arbetsplatsområde. 
 
Planen syftar till att pröva en utvidgning av industriområdet i Åkern så att befintliga 
industrifastigheter kan utökas och att en ny kan tillskapas, samt att fastställa den tidigare 
bostadsfastigheten Åkern 6:3 som arbetsplatsområde. Planen syftar även till att säkerställa ett 
skyddsområde runt industriområdet gentemot bostäder vid Bjuråkersvägen i söder och 
Sjöboån i norr. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 maj 2016 
Samrådshandlingar 9 maj 2016  
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0016/16 
 
§ 93 
 
Begäran om planuppdrag gällande ändring av detaljplan för Norrkämsta 
9:10-9:12 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ändra detaljplan som omfattar 

fastigheterna Norrkämsta 9:10-9:12. 
 
2. När planändringen upprättats skickas den ut på samråd. 
 
 
Sammanfattning 
 
Fastigheterna Norrkämsta 9:10, 9:11 och 9:12 ligger inom parkmark i gällande detaljplan, 
Förslag till ändrad stadsplan i Ljusdal, Ljusdals kommun, Backa-Norrkämstaområdet, laga 
kraft den 18 april 1979. 
 
Fastigheterna har taxerats och fastighetsskatt har betalats sedan de bildades i början på 1980- 
talet. Värdet vid försäljning är dock låg med tanke på att markanvändningen är satt som park 
eller plantering, vilket medför att bygglov ej får beviljas. 
 
Fastigheterna bildades med stöd av en planutredning i början av 1980-talet. En av 
fastigheterna fick med utredningen som stöd bygglov och blev bebyggd. De andra två 
fastigheterna är idag obebyggda. 
 
Ett möte med fastighetsägarna hölls under april. Fastighetsägarna för de två obebyggda 
tomterna vill att en detaljplaneändring kommer till stånd, medan den tredje fastighetsägaren 
vill att endast deras tomt planläggs och att de övriga två tomterna skall lösas in av kommunen. 
 
Planutredningar upphörde att gälla i och med att plan- och bygglagen togs i bruk 1987. 
Planutredningen för fastigheterna vid Norrkämsta följdes aldrig upp med någon ändring av 
den gällande detaljplanen. Med tanke på de olägenheter som detta skapat föreslår 
samhällsutvecklingsförvaltningen att uppdrag ges om att ändra detaljplanen och att 
planändringen skall bekostas av kommunen. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 maj 2016 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-05-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

14 

 Diarienummer 
   KS 0066/15 
 
§ 94 
 
Förslag miljömålsåtgärder 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Nedanstående miljömålsåtgärder ska ingå i den överenskommelse som kommunen ska 

teckna med länsstyrelsen:  

Ljusdal Energi 
1. En omställning till fossilfri fjärrvärmeproduktion görs av samtliga Ljusdal Energis 

anläggningar till år 2020.  
2. Fria fiskvägar etableras från Hennan till Ljusnan (Leåns vattensystem). 
3. Minst 50 procent av matavfallet i kommunen ska källsorteras. 
4. En våtmark anläggs vid Lappmyrans deponi för rening av lakvatten. 

 
Ljusdalshem 
1. All belysning som Ljusdalshem råder över byts till armaturer med LED-teknik till år 

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

till år 2020.    
 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 
1. Två stycken laddningsstationer för elbilar, tillgängliga för allmänheten, ska byggas i 

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

2. Cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö ska vara klar senast år 2020. 
3. All gatubelysning som ombesörjs av kommunen byts till LED-teknik fram till år 2020. 
4. Kommunen ska aktivt delta i den europeiska trafikantveckan varje år fram till år 2020. 
5. En fiskevårdsplan med åtgärdsprogram ska upprättas för Voxnans avrinningsområde. 
6. En kommunal organisation för att kontinuerligt genomföra fiskevårdsåtgärder utifrån 

fiskevårdsplanerna ska upprättas. 
7. Ett avloppsprojekt med åtgärdskrav på bristfälliga enskilda avlopp ska genomföras. 
8. Luftkvalitetsmätningar ska genomföras i centralorterna Ljusdal, Järvsö samt Färila.  

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

samtliga förskolor och skolor. Åtgärderna ska vara genomförda senast år 2020. 
2. Solexponering ska särskilt tas i beaktning vid översynen av samtliga förskolor och 

skolor.  
 
Forts s 15
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 Diarienummer 
   KS 0066/15 
 
§ 94 forts 
 
Förslag miljömålsåtgärder 

 
3. Samtliga av kommunens förskolor, skolor och fritidshem ska vara ”kemikaliesmarta” 

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

 
Omsorgsförvaltningen 
1. Bränsleförbrukningen för bilpoolens fordon ska minska med 10 procent fram till år 

2020. 
2. Användning av förnybara drivmedel i bilpoolen ska öka med 15 procent fram till år 

2020. 
3. 25 procent av råvarorna (inköpsvolymen) i kostservice produktion ska vara ekologiska 

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

närproducerade senast år 2020. 
 

Kommunledningskontoret 
1. All ärendehantering digitaliseras i de kommunala förvaltningarna. Från inkomna 

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

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

och koordinering av teknik. Krav ställs på bl a länsstyrelsen och offentliga 
myndigheter att möjliggöra digitala möten. 

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

 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fick den 22 december 2015 i uppdrag att samordna och ta 
fram förslag till miljömålsåtgärder som kommunen ska ingå en överenskommelse med 
länsstyrelsen med. Åtgärderna ska vara uppfyllda innan år 2020. Avsikten är att åtgärderna 
ska genomföras under tidsperioden och att regelbundna uppföljningar ska genomföras (årligen 
till exempel vid årsbokslut). Överenskommelsen ska undertecknas vid en ceremoni på Gävle 
slott. 
 
Vid framtagandet av nedanstående förslag har en arbetsgrupp med chefer och tjänstemän från 
bolag, förvaltningar samt några ledande politiker deltagit.  
 
 
Forts s 16
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 Diarienummer 
   KS 0066/15 
 
§ 94 forts 
 
Förslag miljömålsåtgärder 
 
Tre processmöten har hållits, där arbetsgruppen bollat idéer som deltagarna sedan tagit med 
sig till sina respektive organisationer för bearbetning och förankring. Länsstyrelsen har också 
löpande under processen fått förslagen för synpunkter. 
 
Vid samhällsutvecklingsutskottet den 19 april presenterades arbetsgruppens förslag. 
Miljöpartiet lade då fram en lista med samtliga miljömål som länsstyrelsen tagit fram som 
arbetsgruppen uppmanades att beakta i arbetet. Förslagna åtgärder föreslogs även att skärpas. 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade att listan skulle beaktas och att åtgärderna skulle 
skärpas där så var relevant. 
 
Förvaltningarna som har svarat på samhällsutvecklingsutskottets förslag har i detta läge, det 
vill säga med kort om tid och ingen utökad budget, ställt sig negativa till att ändra förslaget 
till åtgärder.  
 
Förslaget har remitterats till nämnderna och dessa har godkänt miljömålsåtgärderna inom 
respektive nämnds område. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsnämndens protokoll 12 maj 2016, § 51 
Omsorgsnämndens protokoll 11 maj 2016, § 73 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 maj 2016 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP): I överenskommelsen ska följande försäkran skrivas in: ”Ljusdals 
kommun anställer en miljöstrateg. I och med det kan kommunen utveckla och skärpa löftena i 
denna överenskommelse. Kommunen anhåller om att inom ett år få omförhandla 
överenskommelsen för detta ändamål”. 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på Björn Mårtenssons yrkande och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på László Gönczis tilläggsyrkande och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet avslår detta. 
 
Forts s 17
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 Diarienummer 
   KS 0066/15 
 
§ 94 forts 
 
Förslag miljömålsåtgärder 
 
Omröstning begärs 
 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag László Gönczis yrkande och Nej-röst för bifall till László Gönczis yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 4 ja-röster mot 1 nej-röst avslår samhällsutvecklingsutskottet László Gönczis 
tilläggsyrkande.  
 
Reservation  
 
László Gönczi reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Omröstningsprotokoll § 94 
 Ja Nej Avstår 
Jonny Mill (LB) X   
Christer Sjöström (M) X   
Ulf Nyman (C)  X   
Björn Mårtensson (S) X   
László Gönczi (MP)   X  
Summa: 4 1  
Totalt: 5 
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 Diarienummer 
     
 
§ 95 
 
Information om LIFE-projekt "Utveckling i strömmande vatten" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunekolog Niklas Svensson informerar om att Region Gävleborg planerar att söka 
pengar för ett så kallat LIFE-projekt som går under namnet ”Utveckling i strömmande vatten” 
och omfattar åtgärder i Mellanljusnan och i Voxnan.  
 
Beloppet man planerar att söka är 50 miljoner kronor och eventuellt kommer ansökan att ske 
gemensamt med Region Jämtland och då blir det sökta beloppet 100 miljoner kronor. 
 
Kommunens insats skulle vara 400 000 kronor och Niklas Svensson menar att en möjlig 
finansiering skulle vara att plocka lite pengar från regleringsfonderna. 
 
Med tanke på att fiskevårdsplanen just färdigställts kommer detta projekt väldigt lägligt. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0191/15 
 
§ 96 
 
Genomlysning av bokbussverksamheten 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2016, § 86 att återremittera ärendet om Bokbuss-
verksamheten i syfte att utreda möjligheterna till inköp av bokbuss som drivs med fossilfritt 
bränsle. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 19 april 2016, § 84 samhällsutvecklingsförvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheterna till inköp av bokbuss som drivs med fossilfritt bränsle samt 
om det går att köpa begagnad bokbuss. Samtidigt fick förvaltningen i uppdrag att ta kontakt 
med Region Gävleborg gällande HVO-bränsle (biodiesel). 
 
Tillförordnade förvaltningschefen på samhällsutvecklingsförvaltningen Lasse Norin 
informerar: 
 
Bibliotekschef Birgitta Sandqvist Andersson har undersökt en del och sett att HVO-diesel är 
det bränsle som kommer framöver. Bränslet går att köra i alla dieselmotorer, möjligtvis kan 
det vara problem med gamla motorer. Det är inte särskilt dyrt och det finns möjlighet att tanka 
HVO-diesel i Färila. 
 
Birgitta Sandqvist Andersson har också undersökt möjligheten att köpa en gammal bokbuss 
på begagnatmarknaden. I dagsläget finns två begagnade bussar till salu. Oftast är gamla 
bokbussar inte i så bra skick utan byggs ofta om till husbilar. 
 
Ny bokbuss ligger i den ekonomiska långtidsplanen för 2018. Problemet är att 
bokbusschaufförens tjänst är indragen som en besparingsåtgärd. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0151/16 
 
§ 97 
 
Tillgängligheten till biblioteket i Ljusdals centrum efter branden 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Efter branden i Förvaltningshuset finns bibliotekservice i anslutning till den tillfälliga 
reception som inrättats. Biblioteksservice stänger dock redan klockan 16:30 i samband med 
att receptionen stänger. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 15 mars 2016, § 43 samhällsutvecklingsutskottet i 
uppdrag att se över möjligheten att öka tillgängligheten till boklån i centrala Ljusdal. 
 
Den 19 april 2016, § 83 beslutade utskottet att biblioteksservice ska hålla öppet mellan 
klockan 10-18 på vardagarna. 
 
Den tillförordnade förvaltningschefen för samhällsutvecklingsförvaltningen Lasse Norin 
informerar: 
 
Under sommaren kommer det bli svårt att ha öppet på lunchtid och efter halv fem på grund av 
lagstiftning om kravet på dubbelbemanning (ej ensamarbete). Receptionen måste ju också 
bemanna upp under lunch och efter klockan halv fem och dessa resurser finns inte. I höst 
kommer det troligtvis att vara lättare att ordna med bättre öppettider. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0040/16 
 
§ 98 
 
Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förvaltningshuset byggs om enligt den bantade versionen av alternativ tre. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen föreslog den 7 april 2016, § 81 att återuppbyggnaden ska ske enligt 
alternativ tre. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde hade ytterligare ett alternativ tillkommit som man 
ville få utrett.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, § 96 att återremittera ärendet om 
återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden för att nya fakta tillkommit i ärendet. 
 
Fastighetschef Anders Berg har i skrivelse redogjort för en ny bantad variant av alternativ tre 
där entresolbjälklag, hiss och pelarna in mot före detta Ljusdalssalen tas bort i förslaget för att 
reducera den totala merkostnaden för en ombyggnation. 
 
Totalt skulle det innebära att merkostnaden enligt alternativ tre reduceras med cirka 2 525 000 
kronor från beräknade 7 900 000 kronor till 5 375 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 maj 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 april 2016, § 96 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse med ritningar 8 mars 2016 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till alternativ två. 
 
Jonny Mill (LB): bifall till den bantade versionen av alternativ tre. 
 
 
 
Forts s 22



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-05-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 
   KS 0040/16 
 
§ 98 forts 
 
Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller hans eget yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Jonny Mills yrkande och nej-röst för bifall till Björn Mårtenssons  
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med tre ja-röster mot en nej-röst bifaller samhällsutvecklingsutskottet Jonny Mills yrkande. 
En avstår från att rösta. 
 
Reservation 
 
Björn Mårtensson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Omröstningsprotokoll § 98 
 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 1 1 
Totalt: 5 
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 Diarienummer 
   KS 0063/16 
 
§ 99 
 
Kojbyn i Lassekrog 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Fastighetschef Anders Berg informerar om att han på delegation kommer att säga upp avtalet 
med Peter Hommen eftersom avtalet inte längre gäller. 
 
Peter Hommen kommer att erbjudas att fortsätta säsongen ut, men om han inte vill fortsätta 
finns två reserver: 
 
• Vikstens sällskapet är intresserade av att ta över driften. Sällskapet vill också ha ett litet 

arrangemang i Kojbyn i samband med Färila-veckan i samband med Kojbyns 50-
årsjubileum. 

 
• Ljusdalsbygdens museum är också intresserade av att ta över driften. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0108/16 
 
§ 100 
 
Belysning i Sund, Ramsjö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Belysningen längs Sundsvägen tas bort. 
 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att samråda med de boende/föreningar 

och erbjuda dem att överta belysning som boende/föreningar kan koppla in till privata 
fastigheter. 

 
 
Sammanfattning  
 
Längs Sundsvägen (väg 734) finns få åretombebodda hushåll och de som finns ligger inte 
samlade. Enligt Ljusdals kommuns belysningspolicy ska kommunen endast äga belysning 
längs statlig väg där tre åretombebodda hushåll gränsar till varandra. Förvaltningens förslag är 
därför att belysningen tas bort längs Sundsvägen.  
 
Förvaltningen har kontaktat samtliga åretombebodda hushåll längs vägen och intill bron. 
Ingen har hittills varit villig att överta belysning. De som svarat har ansett att det är orättvist 
att belysningen inte ska få vara kvar. Varken vägföreningen eller Hembygdsföreningen är 
intresserade av att överta något. Förvaltningen är villig att fortsätta dialogen med boende när 
ett beslut har fattats i ärendet, då det är enklare att få svar när ett politiskt beslut finns om 
genomförande av åtgärden. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 59 
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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§ 101 
 
Information från gata- och parkenheten 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Efter frågor från ordförande Jonny Mill informerar gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg: 
 
• Påpekanden har kommit gällande lekparken i Hybo och att den skulle vara i dåligt skick. 
 
 Lekparken är i relativt gott skick. Den är en av lekparkerna som finns med i 

lekplatsutredningen och renovering kommer eventuellt att ske under nästa år. 
 
• Ordföranden för Rådet för funktionshinderfrågor, RÅFF, anser att avståndet är för långt 

från handikapparkeringen till den provisoriska receptionen med ingång från Lilla 
Vintergatan. 

 
Gata- och parkenheten har tittat på möjligheten att anordna en parkering i anslutning till 
entrén, men det är svårt att lösa eftersom det är trångt och blir svårt att kliva ur bilen. 

 
Vidare informerar Emma Nordebo Snygg: 
 
• Beräknad invigning av Betongparken är den 2 juli 2016. 
 
• Parkeringen vid Magasinsgatan är i stort sett färdigställd. 
 
• Cirkulationsplatsen i Kläppa beräknas vara klar vecka 24. 
 
• Gång- och cykelvägar längs Kläppavägen och längs Molinsgatan byggs i höst. 
 
• Två lekplatser kommer att renoveras i år: 
 

− Lekplatsen vid Wilmars i Los (renoveras med ”Bulltema”) 
 

− Lekplatsen vid Olingmarsvägen/Öjevägen (Renoveras efter barnens val) 
 

 
Beslutsexpediering  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0083/16 
 
§ 102 
 
Medborgarförslag gällande att uppmärksamma Erik Hamrén för hans 
insatser 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att kommunen bör 
uppmärksamma Erik Hamrén, den avgående förbundskaptenen i fotboll. 
 
Medborgaren skriver att Erik Hamrén på ett förtjänstfullt sätt fört Sverige till fotbolls-EM nu i 
sommar. Erik Hamrén talar alltid väl om sin hemkommun, är en bra PR-man för Ljusdals 
kommun, är folklig och tar sig alltid tid för ett samtal när han är i Ljusdal. Han besöker ofta 
både fotbollsklubben och bandyklubben. 
 
Förslagsställaren tycker att kommunen borde tilldela Erik Hamrén en utmärkelse. Priset 
kunde eventuellt utdelas på Svenska flaggans dag eller vid invigningen av fotbollshallen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016, § 45 att delegera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen och till 
kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen är positiv till att Erik Hamrén uppmärksammas för sina 
insatser på något vis. 
 
Kommunledningskontoret ställer sig också positiv till förslaget och föreslår att nuvarande A-
planen för fotboll på kommunägda Älvvallen i Ljusdal får namnet Erik Hamréns plan. 
Förvaltningen skriver att namngivning av fotbollsplanen på Älvvallen med tillhörande 
ceremoni bör ske vid ett publikrikt tillfälle då Erik Hamrén kan vara på plats och hyllas. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslås få uppdraget att ordna detta och en lämplig skylt 
eller liknande med det nya plannamnet och möjligen också en kortare förklaring som sätts upp 
i anslutning till fotbollsplanen. 
 
 
Forts s 27



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-05-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 
   KS 0083/16 
 
§ 102 forts 
 
Medborgarförslag gällande att uppmärksamma Erik Hamrén för hans 
insatser 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Erik Hamrén på ett förtjänstfullt 
sätt har fört Sverige till EM nu i sommar. Han talar alltid väl om Ljusdal och gör god PR för 
kommunen. Därför föreslås att medborgarförslaget bifalles i enlighet med kommunlednings-
kontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 17 maj 2016 
Kommunledningskontorets yttrande 16 maj 2016 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 6 maj 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 februari 2016, § 45 
Medborgarförslag 15 februari 2016 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 103 
 
Information om nytt bokningssystem 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har tillsammans med 130 andra kommuner gått in i ett projekt där man ska 
ta fram ett webbaserat bokningssystem för bokning av lokaler. 
 
Ljusdals kommun är utsedd till pilotkommun, vilket betyder att vi ska kunna börja använda 
systemet redan under 2017. 
 
Kostnaden är relaterad till storleken på kommunen och för Ljusdals kommuns del är den 
12 000 kronor. 
 
Systemet kommer att administreras från Slottehubben. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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Kommunstyrelsens 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 104 
 
Information om Östernäs 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att revidera detaljplan för Östernäs, men 
uppdraget kommer innebära att en ny detaljplan tas fram. 
 
Samtidigt fick förvaltningen också i uppdrag att utreda möjligheterna att söka bidrag för att 
sanera området. 
 
Troligtvis kommer vi inte att kunna söka pengar för området är redan sanerat till viss nivå och 
det är till den saneringsnivån man kan söka bidrag. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-05-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0211/16 
 
§ 105 
 
Bidragsansökan från Museets Vänner till arrangemanget "Det hvar på 
tiden" 2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Museets Vänner avseende ekonomiskt bidrag om 14 000 kronor bifalles för 

genomförande av eventet ”Det hvar på tiden” lördagen den 4 juni 2016. 
 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för arrangemangs- och projektstöd. 

 
 

Sammanfattning  
 
Föreningen Museets Vänner planerar att arrangera det årliga eventet ”Det hvar på tiden  - 
Ljusdals kulturhistoriska festival” lördagen den 4 juni 2016. Årets tema är Kläder och Stil och 
förutom de stående programpunkterna – berättartorg, filmvisning, utställning, föreläsning, osv 
– planeras i år även en historisk modevisning. Evenemanget genomförs helt och hållet på 
ideell basis och är kostnadsfritt för besökare.  
 
Föreningen ansöker om ett ekonomiskt bidrag från Ljusdals kommun om 14 000 kronor för 
att täcka kostnader för annonsering, arvode till föreläsare, visningsrätt för filmvisning samt en 
mindre mängd byggmaterial. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 april 2016 
Ansökan om evenemangsbidrag 15 april 2016 
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Museets vänner 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-05-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0217/16 
 
§ 106 
 
Bidragsansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening till 
arrangemanget "Korgstämma på Stenegård" 2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening avseende ekonomiskt bidrag om 12 000 

kronor bifalles för genomförande av arrangemanget Korgstämma vid Stenegård 7-9 juli 
2016. 

 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för arrangemangs- och projektstöd. 
 
 
Sammanfattning  
 
Västra Hälsinglands Slöjdförening planerar att för 22:a året arrangera en ”korgstämma” vid 
Stenegård i Järvsö under tre dagar i juli 2016. Detta publika arrangemang äger rum under 
eventveckan Hälsingestämman vecka 27 på Stenegård. Syftet med arrangemanget är att bidra 
till att bevara kunskaperna och korgtraditionerna och utifrån detta utveckla korgslöjdandet till 
våra moderna behov, samt att väcka intresse hos den yngre generationen att vilja lära sig om 
vår genuina korgmakartradition.  
 
Föreningen har budgeterat kostnaderna för arrangemanget till totalt 46 500 kronor och 
finansieringen bygger på ekonomiska bidrag från ett antal olika bidragsgivare. Föreningen 
ansöker hos Ljusdals kommun om delfinansiering med en summa av 12 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 april 2016 
Ansökan om bidrag 19 april 2016  
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering  
Västra Hälsinglands Slöjdförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-05-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0218/16 
 
§ 107 
 
Bidragsansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening till 
arrangemanget "Slöjdläger för barn på Stenegård" 2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening avseende ekonomiskt bidrag om 10 000 

kronor bifalles för genomförande av slöjdläger för barn under vecka 24, 2016. 
 
2. Pengar tas från Musik & Kulturenhetens konto för arrangemangs- och projektstöd. 
 
 
Sammanfattning  
 
Västra Hälsinglands Slöjdförening planerar att under första veckan på sommarlovet arrangera 
ett slöjdläger för barn mellan 9-12 år på Stenegård i Järvsö. Lägerverksamheten är avsedd för 
barn i närområdet samt för nyanlända barn, som erbjuds kostnadsfri plats.  
 
Kostnaderna för verksamheten beräknas till totalt 32 000 kronor och finansiering sker via 
bidrag från flera olika bidragsgivare. Hos Ljusdals kommun ansöker föreningen om 
delfinansiering av verksamheten med en summa av 10 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 april 2016 
Ansökan om bidrag 19 april 2016 
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Västra Hälsinglands Slöjdförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0203/16 
 
§ 108 
 
Ansökan från Ljusdalsbygdens Kammarorkester om fortsatt årligt 
verksamhetsbidrag 2017-2019 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ansökan från Föreningen Ljusdalsbygdens Kammarorkester bifalles avseende fortsatt 

årligt verksamhetsbidrag om 50 000 kronor, under perioden 2017-2019. 
 
2. Medel för detta finns avsatta inom Musik & Kulturenhetens ordinarie budgetramar. 
 
 
Sammanfattning  
 
Föreningen Ljusdalsbygdens Kammarorkester har under många år haft ett årligt 
verksamhetsbidrag från Ljusdals kommun för att kunna finansiera verksamheten med att 
arrangera offentliga musikkonserter i orkesterform med klassisk repertoar. Kammarorkestern 
har dessutom en viktig roll som ”arena” för ambitiösa ungdomselever från den kommunala 
musikskolan som spelar klassiska instrument, och som annars skulle ha svårt att få utöva sitt 
musicerande i grupp inom genren klassisk musik.  
 
Föreningen har under de senaste tre åren (2014-2016) erhållit ett årligt verksamhetsbidrag på 
50 000 kronor, och ansöker nu om ett fortsatt oförändrat bidrag under de kommande tre åren 
2017-1019. Medel för detta finns avsatta inom Musik & Kulturenhetens ordinarie 
budgetramar. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 april 2016 
Ansökan om bidrag 13 april 2016 
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering  
Ljusdalsbygdens Kammarorkester  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt  



 PROTOKOLL 
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34 

 Diarienummer 
   KS 0131/16 
 
§ 109 
 
Nominering till Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom år 
2016 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1.  Utskottets förslag överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser 
inom samhällslivets alla områden. Stipendiet utdelas till personer, organisationer och 
sammanslutningar som är bosatta och verksamma inom Ljusdals kommun eller har annan 
särskild anknytning till kommunen. 
 
Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom kommunstyrelsen. Den 
totala stipendiesumman är 25 000 kronor. Kommunstyrelsen äger rätt att uppdela summan på 
en eller flera mottagare eller reservera medlen till nästa års stipendiesumma. Vid ansöknings-
tidens utgång har fyra nomineringar inkommit: 
 
• Jonas Söderlund 
• Järvsö Bollklubb med Kant Skalberg 
• Emelie Persson 
• Felix Skalberg 
 
Samhällsutvecklingsutskottet diskuterar ärendet och överlämnar förslag till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning över nomineringar till Ljusdals kommuns Kulturstipendium/Kulturdiplom 
2016, 28 april 2016 
Ansökningar 
Lista över de som fått stipendier och diplom tidigare 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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