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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 173 
 
Utredning om folkparken 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att till nästa möte komma med förslag 

som går ut på att folkparken drivs i egen regi tills den är färdigrenoverad.  
 

2. Parken ska hållas öppen under sommarmånaderna och vara öppen för uthyrning under 
resterande del av året.  

 
3. Samhällsutvecklingsförvaltningen ska även höra sig för med arbetsmarknadsenheten om 

de har möjlighet att hjälpa till. 
 
 
Sammanfattning  
 
Närljus har gjort en utredning där man tittat på olika alternativ när det gäller driften av 
folkparken. 
 
I utredningen har man tittat på nuläget och identifierat åtta förutsättningar som påverkar 
verksamheten: 
• Marknad 
• Infrastruktur 
• Produkter 
• Arbetskraft 
• Insatsvaror 
• Kapital 
• Teknik 
• Regler och lagstiftning 
 
Alternativ för framtiden är kommunal drift, arrende eller försäljning. För varje alternativ har 
SWOT-analyser gjorts. Närljus har också beskrivit kostnaderna samt de inkomster som skulle 
krävas för att täcka dessa. Utifrån detta har en beräkning gjorts på hur många gäster parken 
skulle behöva ha för att vara självfinansierad. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 15 september 2015, § 139 att återremittera 
ärendet för att få en realistisk inkomstkalkyl. En beräkning på vad det skulle kosta att driva 
folkparken i egen regi under en treårsperiod skulle också göras. 
 
Jenny Norberg, turismansvarig på Närljus informerar om de ändringar som gjorts i materialet. 
 
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
   KS 0093/12 
 
§ 173 forts 
 
Utredning om folkparken 
 
Efter samhällsutvecklingsutskottets sammanträde i september har en ny beräkning gjorts som 
är mer realistisk. Även denna visar dock att folkparken måste ha väldigt många betalande 
gäster för att den ska kunna vara självfinansierande och utgångspunkten är att den skulle 
behöva vara öppen året runt.  
 
Ledamöterna i samhällsutvecklingsutskottet är dock överens om att det är mer realistiskt att 
folkparken håller öppet under sommarmånaderna och är öppen för uthyrning under resterande 
del av året. Samhällsutvecklingsförvaltningens önskan är att parken drivs i egen regi fram tills 
den är färdigrenoverad. 
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB): samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att till nästa möte komma 
med förslag som går ut på att folkparken drivs i egen regi tills den är färdigrenoverad. Parken 
ska hållas öppen under sommarmånaderna och vara öppen för uthyrning under resterande del 
av året.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen ska även höra sig för med arbetsmarkandsenheten om de 
har möjlighet att hjälpa till. 
 
Beslutsunderlag  
 
Närljus utredning om folkparken 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 september 2015, § 139 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande under proposition och finner att samhälls-
utvecklingsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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§ 174 
 
Information om färdigställande av fiskeplan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

 
2. Planen skickas ut på remiss. 
 
 
Sammanfattning  
 
Peter Hallgren som arbetat med kommunens Fiskeplan informerar om arbetet med att slutföra 
planen. Projektet har pågått sedan juli 2012 och kommer att avslutas i december 2015.  
 
Meningen med planen är att skapa förutsättningar för långsiktigt fiske och fisketurism. 
Arbetet innebär lika mycket naturvård som det är fiskefrämjande. I kartläggningen tittar man 
på hela vattendrag. Arbetet har skett utifrån: 
• EU:s vattendirektiv - God ekologisk status 
• Statliga och regionala miljömål - Levande sjöar och vattendrag 
• Fiske - Arbetstillfällen, turism, rekreation med mera 
 
Planen omfattar 60 procent av kommunens vatten innebärande de åtta största vattensystemen 
samt elva mindre Ljusnanmynnande vattendrag. Totalt ingår 80 vattendrag och 158 sjöar. 
 
Resultatet avhandlas i 80 separata rapporter och innehåller: 
315 vandringshinder 
Sex kraftverk varav tre olagliga 
28 vattendrag som är flottledsrensade 
74 rensade sammanlagt 
24 vattendrag påverkade av dikning 
41 vattendrag med bristande skyddszoner 
 
Slutsatsen är att det finns ett stort åtgärdsbehov och de vanligaste problemen är: 
• Onaturliga vandringshinder 
• Förstörda vattenbiotoper 
• Påverkan inom avrinningsområdet 
 
Sökta och beviljade externa medel uppgår till 1 019 000 kronor. 
 
 
Forts s 7
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§ 174 forts  
 
Information om färdigställande av fiskeplan 
 
I projektet har en projektledare arbetat samt fyra visstidsanställda och två lokala 
gräventreprenörer. 
 
Tanken är att fiskeplanen ska skickas på remiss till länsstyrelsen och fiskevårdsområden och 
när synpunkter sammanställts ska den till kommunfullmäktige för antagande. 
 
När projektet nu avslutas är frågan hur man går vidare. En långsiktig åtgärds-/utvecklingsplan 
ska tas fram för att åtgärda problemen som fiskeplanen visar på. 
 
Bollnäs och Ovanåkers kommuner är intresserade av att gå in i ett gemensamt projekt med 
Ljusdals kommun där man ska söka pengar och titta på Voxnan med omkringliggande system. 
De andra två kommunerna har dock inte kommit lika långt med sina kartläggningar så en 
möjlighet är att kolla om Ljusdals kommun kan använda projektpengar till att göra åtgärder 
medan de andra kommunerna arbetar med kartläggning.  
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB): Fiskeplanen skickas på remiss. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 175 
 
Information om status gällande miljömål 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ledamoten László Gönczi (MP) har ställt frågan om statusen gällande tecknande av miljömål. 
 
Länsstyrelsen har bjudit in kommunerna till att teckna ny överenskommelse om miljömål 
gällande perioden 2014-2020. Det är bara två kommuner i länet som ännu inte har tecknat 
någon överenskommelse och Ljusdals kommun är en av dem. 
 
Niklas Svensson, tillförordnad chef för miljöenheten, informerar om att ett möte med 
länsstyrelsen ska hållas den 22 december där miljömålen ska diskuteras. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
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   KS 0191/15 
 
§ 176 
 
Bokbussutredning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Konsekvensanalysen ska skickas ut på remiss till partier, nämnder, bygderåd, kommunala 

pensionärsrådet samt rådet för funktionshinderfrågor. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 21 april 2015, § 76 samhällsutvecklingsutskottet i 
uppdrag att göra en genomlysning av bokbussverksamheten som visar de ekonomiska och 
kulturella konsekvenserna av att fortsätta som idag kontra att byta ner sig till en mindre 
bokbuss eller att inte ha någon alls. 
 
Bibliotekschef Birgitta Sandqvist-Andersson redogör för den konsekvensanalys hon gjort – 
vägval i fråga om bokbussverksamheten. I analysen har man tittat på fyra alternativ: 
1. Stor bokbuss med bokbusschaufför 
2. Mellanstor bokbuss 
3. Minibokbuss (”Barnbokbuss”) 
4. Nedläggning av bokbussverksamheten 
 
I analysen beskrivs fördelar och nackdelar med de olika alternativen. 
 
När personalen fått rangordna de olika alternativen har de rangordnat dem i ovanstående 
ordning. 
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB), László Gönczi (MP): Konsekvensanalysen ska skickas ut på remiss till 
partier, nämnder, bygderåd, kommunala pensionärsrådet samt rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunkansliet  
Akt 
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§ 177 
 
Information om projektet "Integration, religion och nya överens-
kommelser" 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Maria Lindqvist från Hälsinglands Museum informerar om projektet ”Integration, religion 
och nya överenskommelser". 
 
Projektet löper från april 2015 till hösten 2018 och riktar sig enligt ansökan främst till unga i 
gymnasieåldern. Efter att projektet startat har man utökat målgruppen till vuxna från 
gymnasieåldern och uppåt. 
 
Bakgrunden till projektet är utställningen ”Allt har sin tid” som handlade om religion och 
sekularisering i Sverige. 
 
Projektet är till hälften finansierat av Region Gävleborg. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0462/15 
 
§ 178 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Den inlämnade ansökan avslås med motiveringen att avsikten med bostadsanpassnings-

bidrag är att anpassa befintliga funktioner i bostaden och inte att tillskapa nya funktioner 
eller åtgärda saker som behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker. Det ska finnas en 
klar koppling mellan åtgärderna och funktionsnedsättningen, vilket inte framgår av 
inlämnad ansökan. 

 
Sammanfattning  
 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen gällande ombyggnad 
av kök. Enligt utlåtande ifrån arbetsterapeut framgår att köket behöver anpassas med 
funktioner som knäfritt vid diskbänk och spis. Även knäfria avlastningsytor behövs samt höj- 
och sänkbarhet av överskåp. 
 
Av förslaget till ombyggnad av kök framgår att man avser att riva all befintlig köksinredning 
samt installera helt ny sådan. I arbetsterapeutens utlåtande framgår att köket kommer att 
totalrenoveras och den offert som bifogats ansökan bekräftar detta. Totalkostnaden är 
beräknad till 191 794 kronor enligt offert. I denna offert ingår åtgärder som får anses ingå i 
totalrenoveringen och inte har någon koppling till sökandens funktionsnedsättning. 
 
Avsikten med bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga funktioner i bostaden. 
Bostadsanpassningsbidrag ska inte användas för att tillskapa nya funktioner eller åtgärda 
saker som behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning. 
Bostadsanpassningsbidrag bör därför beviljas enbart för anpassning av befintliga funktioner i 
bostaden. Därför föreslår samhällsutvecklingsförvaltningen att ansökan ska avslås. 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegationspärm 
Akt 
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§ 179 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag beviljas med 595 500 kronor för ombyggnad av 

bostad. 
 
 
Sammanfattning  
 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. Ansökan omfattar 
bland annat ett avskilt rum som gör det möjligt för personen i fråga att gå undan och 
återhämta sig och inte bli störd av sina syskon. Det behövs också ett stort duschrum/wc då 
personen har ett stort hjälpbehov. Förråd för förvaring av hjälpmedel samt förbruknings-
material behöver också iordningställas i anslutning till rum och duschrum. 
 
Kostnaden för iordningställande av dessa funktioner har kostnadsberäknats till 595 500 
kronor inklusive moms och kommunens tillgänglighetsansvarige tjänsteman föreslår att 
detta ska beviljas. 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegationspärm 
Akt 
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   KS 0432/14 
 
§ 180 
 
Information om bostadsanpassningsärende 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Svarsskrivelsen godkänns och skickas till klaganden. 

 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beviljade den 9 december 2014, § 192 bostadsanpassnings-
bidrag med 161 500 kronor för anpassning av kök. Personen som fick sin ansökan beviljad 
har nu fått sitt nya kök och är inte nöjd med detta. Hon tycker inte att hon fått det hon trodde 
hon skulle få och framför allt har hon fått mindre plats för köksutrustning. Arbetsterapeuten 
har sagt åt henne att överklaga arbetsprocessen.  
 
Kommunens tillgänglighetsansvarige har förberett ett svar där han framför att det befintliga 
köket var mycket trängre än vad som kan anses vara normalt enligt dagens standard. Två 
förslag togs fram och dessa diskuterades med sökanden och arbetsterapeuten. Det förslag som 
valdes kompletterades med en skåpdel placerad i matrummet för att ge ökad möjlighet till 
förvaring. Syftet med anpassningen var att förbättra för sökanden att undvika arbete i 
överskåp samt framåtböjd arbetsställning på grund av hennes rörelsebegränsningar och det får 
anses vara tillgodosett. 
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB): svarsskrivelsen godkänns och skickas till klaganden. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Klaganden 
Akt  
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§ 181 
 
VA-plan för Ljusdals kommun - tematiskt tillägg till översiktsplan gällande 
vatten och avlopp 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta en VA-plan för Ljusdals 

kommun. 
 
2. Planen tas fram i samarbete med Ljusdal Vatten AB.  

 
3. Konsulthjälp får anlitas vid behov.      
 
 
Sammanfattning  
 
Plan- och byggenheten har tillsammans med Ljusdal Vatten AB diskuterat behovet av en 
långsiktig plan för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen eftersom en sådan saknas i 
dagsläget. Behovet aktualiserades redan i översiktsplanen från år 2010 där det framgår att en 
plan för dricksvattenförsörjning ska tas fram. Vattenmyndigheten rekommenderar att varje 
kommun upprättar en VA-plan. Ett långsiktigt hanterande av VA-frågorna är också något som 
bland annat länsstyrelsen förväntar sig av kommunerna. VA-planen blir ett stöd för 
kommunen och dess bolag, medborgarna, tillsynsmyndigheter med flera i vatten- och 
avloppsfrågor. Planen blir vägledande för hur kommunalt och enskilt dricksvatten och avlopp 
ska hanteras. Planen kan även behandla hur klimatförändringar i form av ökade risker som 
skyfall, översvämningar och andra faktorer som kan påverka VA-försörjningen ska hanteras.      
 
Behovet av en långsiktig plan ökar i takt med ett ökat förändringsbehov i de av 
kommunfullmäktige fastställda verksamhetsområdena för kommunalt vatten- och avlopp. I 
delar av kommunen finns områden som saknar kommunalt vatten och avlopp, men där 
behovet på grund av miljökrav med mera bedöms öka. I exempelvis Järvsö medför en 
utveckling av turismen ett ökat tryck på det kommunala vatten- och avloppsnätet. På sikt 
verkar det därför vara nödvändigt med en utbyggnad om expansionen ska fortskrida, vilket är 
en av intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Järvsö. Samtidigt finns det på andra 
håll i kommunen kommunala VA-verksamhetsområden som bör ses över med anledning av 
att de nyttjas av ett fåtal användare med förhållandevis höga kostnader för drift och underhåll 
av VA- anläggningarna.     
 
 
Forts s 15
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   KS 0160/15 
 
§ 181 forts 
 
VA-plan för Ljusdals kommun - tematiskt tillägg till översiktsplan gällande 
vatten och avlopp 
 
VA-planen kommer att innehålla två delar, en VA-översikt som tittar på nuvarande situation 
och en VA-handlingsplan som kommer att ge förslag på åtgärder och klarlägga vem eller 
vilka som har ansvaret för dessa.    
 
VA-planen kan förslagsvis utgöra ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande 
översiktsplanen, vilket gör att den får samma status som det tematiska tillägget gällande 
vindkraft (Vindkraftsplanen). Detta medför att planen blir starkt vägledande för hur VA-
frågorna ska hanteras samt att planen tas fram efter en inarbetad och lagstadgad metodik.  
 
Förslagsvis tas planen fram av en arbetsgrupp där Plan- och byggenheten, Miljöenheten, 
Ljusdal Vatten samt Gata- och parkenheten ingår.   
 
Uppdraget att ta fram planen bör ges av kommunstyrelsen som även bör besluta om 
godkännande för samråd. Planen bör antas av kommunfullmäktige. Om projektet kan stödjas 
av konsult är bedömningen att planen kan ta cirka ett och ett halvt år att ta fram och vara 
färdigbehandlad för antagande av fullmäktige. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta en VA-plan för Ljusdals 
kommun. Planen tas fram i samarbete med Ljusdal Vatten AB och Konsulthjälp får anlitas vid 
behov.      
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 november 2015    
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-12-08 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
   KS 0263/15 
 
§ 182 
 
Ansökan från AB Ljusdalshem om lov från ägaren till försäljning av 
fastigheten Öje 8:63 på Turistvägen 35 i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. AB Ljusdalshem får sälja fastigheten Öje 8:63 på öppna marknaden. 

 
 

Sammanfattning  
 
Som ett steg i att finansiera eventuell kommande nyproduktion vill AB Ljusdalshem sälja av 
mindre förvaltningsfastigheter byggda i trä. 
 
Fastigheten Öje 8:63 har i detaljplanen byggrätt för bostäder i två våningar. Befintlig 
bebyggelse överensstämmer i huvudsak med detaljplanen. En mindre del av huvudbyggnaden 
ligger på grannfastigheten Öje 8:61 som också ägs av bolaget. Detta bör korrigeras med en 
fastighetsreglering innan fastigheten säljs. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att AB Ljusdalshem får sälja fastigheten Öje 8:63 
på öppna marknaden. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 juni 2015 
Ansökan från AB Ljusdalshem 2 november 2015 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.   
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-12-08 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0354/15 
 
§ 183 
 
Ansökan från AB Ljusdalshem om lov från ägaren till försäljning av 
fastigheten Prästgården 1:15, Museivägen 9 i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. AB Ljusdalshem får sälja fastigheten  Prästgården 1:15 på öppna marknaden. 
 
 
Sammanfattning  
 
AB Ljusdalshem vill som ett steg i att finansiera kommande nyproduktion sälja av mindre 
förvaltningsfastigheter byggda i trä. 
 
På fastigheten Prästgården 1:15 finns byggrätt för bostäder i två våningar. Befintlig 
bebyggelse överensstämmer huvudsakligen med detaljplanen. 
 
Fastigheten är härskande fastighet för ett antal servitut för kommunala VA-ledningar. Detta 
bör åtgärdas genom bildande av ledningsrätt innan fastigheten lämnar koncernens ägo. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att AB Ljusdalshem får sälja fastigheten  
Prästgården 1:15 på öppna marknaden. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 november 2015 
Ansökan från AB Ljusdalshem 25 augusti 2015 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-12-08 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0512/15 
 
§ 184 
 
Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal antas.   

 
 
Sammanfattning  
 
Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om ändrade regler i Plan- och bygglagen (SFS 
2014:900) samt om en ny lag om kommunala markanvisningar (SFS 2014:899). De nya 
reglerna trädde i kraft den 1 januari 2015 med vissa övergångsbestämmelser. 
 
Ändringen i plan- och bygglagen innebär bland annat att kommun som avser att ingå 
exploateringsavtal ska ha av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för sådana avtal. 
 
Den nya lagen om kommunala markanvisningar innebär att kommun som avser att göra 
markanvisningar ska ha av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för detta. 
 
Syftet med de kommunala riktlinjerna är att en byggherre/exploatör i förväg ska kunna få 
inblick i vilka krav kommunen kan komma att ställa vid markanvisningar och 
exploateringsavtal. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för markanvisningsavtal 
och exploateringsavtal för antagande av kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 november 2015 
Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal, 30 november 2015 
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB): Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal antas.   
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
    



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-12-08 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
     
 
§ 185 
 
Information om skötselansvaret gällande vägarna i Tallåsen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Svar skickas till Ede Västra vägförening samt Tallåsens byalag. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen gav den 1 oktober 2015, § 262 förvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att få till en övergripande kommunal policy för väghållningen. 
Kommunchefen har fått ärendet för verkställande. 
 
I Tallåsen är situationen komplicerad då kommunen sköter om många vägföreningsvägar på 
grund av att det inte gått att få till fungerande vägföreningar där. Detta upplevs som orättvist 
av de som måste bekosta skötseln själva och kommunen har fått in många skrivelser av 
föreningar som vill att kommunen övertar skötseln av deras vägar.   
 
De senaste skrivelserna kommer ifrån Ede Västra vägförening samt från Tallåsens byalag och 
i förvaltningens svar till dessa meddelas att de ska få ett nytt svar efter dagens sammanträde. 
 
Förvaltningschef Stig Olsson föreslår att kommunen i nytt svar meddelar att: 
”I dagsläget finns inget beslut om att kommunen ska förändra sitt skötselåtagande i Tallåsen. 
Ärendet har lyfts till kommunstyrelsen, men sedan återremitterats för vidare utredning och 
översyn av alla kommunens vägar. Det innebär att det kan dröja innan något beslut fattas i 
frågan”. 
 
Beslutsunderlag  
Skrivelser från Ede Västra vägförening samt från Tallåsens byalag 
Svar från samhällsutvecklingsförvaltningen  
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB): bifall till förvaltningschefens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-12-08 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
     
 
§ 186 
 
Gång- och cykeltunnlar under järnvägen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunen har träffat Trafikverket angående broar för den planerade gång- och cykelvägen 
mellan Järvsö och Ljusdal. 
 
Ett nytt möte är planerat till den 15 december i Gävle.   
 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande vill att kommunen vid det tillfället också 
lyfter frågan om det, i avvaktan på den större vägundergången i centrala Ljusdal, går att göra 
två mindre gång- och cykeltunnlar (vid Elon och Oves Golv). 
 
Samhällsutvecklingsutskottet diskuterar frågan, men tar ingen ställning i ärendet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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