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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-05-11 

Datum för anslags uppsättande 2017-05-12 

Datum för anslags nedtagande 2017-06-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 73 Dnr 00002/2017  

Helårsprognos för samhällsutvecklingsförvaltningen per 
april 2017 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningens helårsprognos per april 2017 godkänns.           

Sammanfattning av ärendet 

Helårsprognosen för samhällsutvecklingsförvaltningen per april visar på ett 
överskott på 5 150 000 kronor. I överskottet ingår 3 500 000 kronor som avser 
överskott på kapitalkostnader för enheten Gator och vägar efter införande av 
komponentavskrivning. Detta kommer att justeras i budgetramen senare under 
året. 
 
Resterande överskott beror till största delen på vakanta tjänster hos några enheter 
samt att det beräknas att vissa bidrag inte kommer att sökas.     
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
föreslår kommunstyrelsen besluta att helårsprognosen per april 2017 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 maj 2017 
Prognos 2017 per april 10 maj 2017 
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§ 74 Dnr 00374/2015  

Detaljplan för del av Östernäs - utredning av föroreningar 
på Östernäs 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Maximalt 700 000 kronor tilldelas samhällsutvecklingsförvaltningen för 

anlitande av konsult till utredning av föroreningar på Östernäs. 
 
2. Pengar tas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att revidera detaljplanen för Östernäs pågår enligt beslut i 
samhällsutvecklingsutskottet den 19 april 2016, § 68.          
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen behöver förstärkning för att parallellt med 
detaljplaneprocessen arbeta med att eventuellt söka bidrag för en sanering av 
området. Oavsett om kommunen väljer att söka bidrag eller sanera på egen hand 
så behöver man se över dagens föroreningssituation. En konsult ska gå igenom 
tidigare material vad gäller miljötekniska undersökningar och utförda saneringar i 
området, vidare ska en bedömning göras om vilka kompletterande undersökningar 
som eventuellt bör göras. Konsulten ska göra dessa undersökningar vilka ska 
resultera i en ny fördjupad riskbedömning för området. Konsulten ska även ta 
fram en åtgärdsutredning med kostnadsbedömning för efterbehandlingsåtgärder 
och en riskvärdering.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta:   
 
• Maximalt 700 000 kronor tilldelas samhällsutvecklingsförvaltningen för 

anlitande av konsult till utredning av föroreningar på Östernäs. 
• Pengar tas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv.      

 
Beslutsunderlag 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 april 2017 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 68 
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§ 75 Dnr 00518/2012  

Fördjupad översiktplan för Ljusdals tätort/köping 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Planförslaget gällande den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort får 

gå in i ett samrådsskede.           

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att komma närmare de mål och 
visioner som är framförda i översiktsplanen och kommunens vision genom att ge 
vägledning i form av förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efterkommande 
planering, lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet. Den 
fördjupade översiktsplanen behandlar hur statliga intressen som miljö- och 
riskfaktorer samt miljökvalitetsnormer ska hanteras. 
 
Samrådets syfte är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den 
kunskap och de synpunkter som finns inom området, dels att ge de intressenter 
som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta: 
 
• Planförslaget gällande den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort får 

gå in i ett samrådsskede.          

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 april 2017 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 7 februari 2013 

Yrkanden 

Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
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§ 76 Dnr 00239/2017  

Fastställande av gatunamn i Järvsö 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Gatan söderut från Vallmovägen som betjänar tomterna Järvsö Kyrkby 23:60 

och 23:61 samt Öje 2:28 namnsätts till Vallmogränd. 
 
2. Blivande vägen från Kyrkbyvägen österut som betjänar nybyggnadsområde 

på fastigheten Järvsö Kyrkby 5:21 namnsätts till Kyrkbylyckan.     
           

Sammanfattning av ärendet 

Söder om Vallmovägen har två nya tomter avstyckats, Järvsö Kyrkby 23:60 och 
23:61. Vägen in till tomterna kommer så småningom att avslutas med en 
återvändsgränd på fastigheten Öje 2:28. Med härledning till huvudvägen 
Vallmovägen bör Vallmogränd vara ett passande namn.  
 
En ny detaljplan har fastställts för villabebyggelse mellan Kyrkbyvägen och älven 
på fastigheten Järvsö Kyrkby 5:21. Exploatören har föreslagit namnet 
Kyrkbylyckan med hänsyftning till att området tidigare varit åkermark, 
”åkerlycka”.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet besluta: 
 
• Gatan söderut från Vallmovägen som betjänar tomterna Järvsö Kyrkby 23:60 

och 23:61 samt Öje 2:28 namnsätts till Vallmogränd. 
 
• Blivande vägen från Kyrkbyvägen österut som betjänar nybyggnadsområde 

på fastigheten Järvsö Kyrkby 5:21 namnsätts till Kyrkbylyckan.      

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 28 april 2017 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt  
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§ 77 Dnr 00240/2017  

Försäljning av fastigheten Åkersta 13:4 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Fastigheten Åkersta 13:4 reserveras för försäljning åt Fastighets AB Seglet 

under en tid av sex månader från utskottets beslut för att göra en 
marknadsföring av byggnadsprojektet och försäkra sig om tillräckligt 
intresse.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighets AB Seglet har intresse av att köpa och bebygga fastigheterna Åkersta 
13:4 ”Piggenstomten” och 13:3 ”Shelltomten” i Gamla Stan med bostäder. 
 
Åkersta 13:4 ägs av kommunen och Åkersta 13:3 av AB Ljusdalshem. Åkersta 
13:4 är en färdig byggnadstomt med ny detaljplan och färdiga 
anslutningsmöjligheter till VA och fjärrvärme. 
 
Bolaget vill reservera tomten för att göra en marknadsundersökning och utröna 
intresset för projektet innan man köper tomten. 
 
Ljusdalshem har samtidigt sagt sig villiga att sälja Åkersta 13:3 (f d Shelltomten). 
Fastighets AB Seglet, Ljusdalshem och kommunen har haft ett möte där man 
gemensamt diskuterat kvadratmeterpris m m. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet besluta: 
 
• Fastigheten Åkersta 13:4 reserveras för försäljning år Fastighets AB Seglet 

under en tid av sex månader från utskottets beslut för att göra en 
marknadsföring av byggnadsprojektet och försäkra sig om tillräckligt 
intresse.  

Beslutsunderlag 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 28 april 2017 
Skrivelse från Seglet Holding AB 28 april 2017 

 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 78 Dnr 00233/2017  

Upprustning av Bokhandlargränd 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. 900 000 kronor tilldelas samhällsutvecklingsförvaltningens 

investeringsbudget för 2017 för renovering av Bokhandlargränd.          

Sammanfattning av ärendet 

I samband med Köpingsutvecklingsprocessen har Bokhandlargränd pekats ut som 
en plats där utveckling skulle kunna ske. Fastighetsägaren Seglet har visat intresse 
för en upprustning av gränden i samarbete med kommunen. Fastighetsägaren har 
erbjudit sig att stå för 30 procent av kostnaderna om kommunen går in och 
finansierar övriga 70 procent. Området planeras bli en så kallad ”Shared space”, 
där bilar och fotgängare samsas på de gåendes villkor. 
 
Kommunens samhällsutvecklingsförvaltning har i samarbete med 
fastighetsägaren arbetat fram en utformning som beräknas kosta 1 200 000 
kronor. Av detta beräknas kommunens investeringskostnad till 840 000 kronor 
(70 procent). Förvaltningen väljer att begära 900 000 kronor för att räkna in 
felmarginalen som alltid kan finnas i en första prognos. Trottoarkanterna tas bort, 
markmaterialet består av betongsten och linjeavvattning i metall. Belysningen 
byts ut och en möbelering med sittplatser, papperskorgar och cykelställ förstärker 
känslan av en delad plats. De två reserverade parkeringsplatserna blir kvar för att 
tillgodose god tillgänglighet. 
 
Projektstart beräknas till september 2017 om medel tilldelas projektet. 
  
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta: 
 
• 900 000 kronor tilldelas samhällsutvecklingsförvaltningens 

investeringsbudget för 2017 för renovering av Bokhandlargränd.   

Beslutsunderlag 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 april 2017 

 



 

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 

PROTOKOLL 
Sida 
10(20) 

Datum 
2017-05-11 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 79 Dnr 00007/2017  

Information från gata- och parkenheten 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Jonny Mill ställer frågor om upptagningen av grus på kommunens 
och statens vägar. 
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om att man avtalat med 
Trafikverket att de ska ta upp sanden både från asfaltsytorna, men även från 
gräsytorna där det också hamnat sand. Detta har resulterat i att sanden har blåsts 
ut från gräsytorna till den rensopade asfalten och sedan blivit liggande där.  
Emma Nordebo Snygg har försökt ligga på Trafikverket om detta, men hittills har 
ingenting hänt. 
 
På kommunens egna vägar och gräsytor är det AME som svarar för att blåsa bort 
sanden från gräsytorna och ibland har man varit dåligt samordnade, vilket gjort att 
gata- och parkenheten har fått komma två gånger för att ta upp sanden från gatan. 
 
Ordföranden frågar vidare, med anledning av en skrivelse som inkommit till 
kommunen, om soptunnor i centrala Ljusdal. Emma Nordebo Snygg informerar 
om att hon besvarat skrivelsen och att det finns relativt gott om soptunnor. 
Enheten kämpar ständigt för att hålla rent och snyggt, men ibland ligger man lite 
efter nedskräparna. 
 
En fråga ställs också huruvida cykelvägar ska prioriteras högre i år. 
 
Emma Nordebo Snygg informerar om att det finns en nationell cykelstrategi och 
att det går att söka statlig medfinansiering till GC-vägar samt att det finns mer 
pengar till cykelvägar nu än tidigare. Kommunen har lämnat in två ansökningar 
om statlig medfinansiering. Man kan också söka stadsmiljöavtal och Emma 
Nordebo Snygg informerar om att hon lämnat in en sådan ansökan gällande 
cykelväg mellan Ljusdal och Färila. Båda stödformerna förutsätter att kommunen 
står för halva kostnaden. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt      
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§ 80 Dnr 00232/2017  

Nya normer till stöd för fritidsfisket i Ljusdals kommun 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Normerna för stöd till fritidsfisket i Ljusdals kommun antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har gjort ett nytt förslag till normer för stöd till fritidsfisket för att 
förenkla ansökningsförfarandet för föreningarna. De gamla normerna och 
ansökningsblanketten medförde tolkningssvårigheter vid fördelning av bidragen. 
Förslaget till förändring presenterades för fiskevårdsområdena vid en träff med 
dem den 19 april 2017 och ingen var däremot. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta: 
 
• Normerna för stöd till fritidsfisket i Ljusdals kommun antas. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 april 2017 
Förslag till nya normer för stöd till fritidsfisket 26 april 2017 
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§ 81 Dnr 00235/2017  

Ansökan från Stocksbo-Åbo-Brinnasen Byalags 
kraftverksgrupp om kulturbidrag till 125- och 100-
årsjubileum 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Stocksbo-Åbo-Brinnasen byalags ansökan om bidrag till informationstavlor 

och jubileumsskrift beviljas med 5 000 kronor. 
 
2. Pengarna tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för bidrag till 

kulturföreningar.        

Sammanfattning av ärendet 

Stocksbo-Åbo-Brinnasens byalag ansöker om bidrag om totalt 7 000 kronor för 
uppsättning av informationstavlor, annonskostnader, jubileumsfolder samt 
oförutsedda utgifter  i samband med 125- och 100-årsjubileum av elektrifieringen 
av Stocksbo.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet besluta: 
 
• Stocksbo-Åbo-Brinnasen byalags ansökan om bidrag till informationstavlor 

och jubileumsskrift beviljas med 5 000 kronor. 
 
• Pengarna tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för bidrag till 

kulturföreningar.        

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 maj 2017 
Ansökan om kulturbidrag 26 april 2017 
 
 
Beslutsexpediering 
Stocksbo-Åbo-Brinnasen Byalags Kraftverksgrupp 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 82 Dnr 00209/2017  

Ansökan från Färila-Revyn gällande bidrag för kostnader 
inför fjolårets, årets och nästa års revy 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Färila-Revyns ansökan om bidrag till inköp av ljudutrustning beviljas med 

15 000 kronor. 
 
2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för bidrag till 

kulturföreningar.  
 

3. Senare under året ska utskottet få en presentation av kulturverksamheten och 
främst kulturbudgeten, d v s budgetposterna och fördelningen.          

Sammanfattning av ärendet 

Färila-Revyn ansöker om bidrag till inköp av kulisser samt ljudutrustning om 
totalt 78 505 kronor. Ljudutrustningen används för att skapa en god upplevelse av 
både egna och andras kulturarrangemang i lokalen i Färila. 
 
Färila-Revyn söker bidrag för inköp av ljudutrustning samt teaterkulisser om 
totalt 78 505 kronor. Utrustningen används i den egna revyverksamheten samt 
lånas ut till olika aktörer som hyr in sig i lokalen i Färila. Inköp, underhåll och 
skötsel görs av Färilarevyns medlemmar.  
 
Då evenemangsbidragen till kulturföreningar endast avser innevarande år blir 
beloppet som avser inköp för detta år 32 197 kronor. Utgifter för ljudutrustning är 
ofta en betydande utgiftspost och en viktig del för att kunna erbjuda en god 
kulturupplevelse. Eftersom arrangemangen i kommunen är många och därmed 
riskerar att dominera bidragspotten för kulturevenemang ges bidrag till detta 
sparsamt och endast de år utrymme finns. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår samhällsutvecklingsutskottet besluta: 
 
• Färila-Revyns ansökan om bidrag till inköp av ljudutrustning beviljas med 

10 000 kronor. 
 
• Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för bidrag till 

kulturföreningar             
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Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 maj 2017 
Ansökan om bidrag 6 april 2017 

Yrkanden 

Christer Sjöström (M): Färila-Revyn får 15 000 kronor. 
 
László Gönczi (MP), Björn Mårtensson (S) och Ulf Nyman (C): bifall till Christer 
Sjöströms yrkande. 
 
László Gönczi (MP): Senare under året ska utskottet få en presentation av 
kulturverksamheten och främst kulturbudgeten, d v s budgetposterna och 
fördelningen.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer Christer Sjöströms yrkande under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition på László Gönczis tilläggsyrkande och finner att 
samhällsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Färila-Revyn 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt.  
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§ 83 Dnr 00297/2016  

Information om sanering och återuppsättande av konsten i 
Kommunhuset 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kultursamordnare Marie Abrahamsson informerar: 
 
En stor del av konsten i Kommunhuset påverkades av branden och detta har lett 
till ett idogt och stort saneringsarbete. 
 
På entréplanet är väggmålningarna borta och delar av trärelieferna förstörda. 
 
Det allra mesta har sanerats. Hästen och delar av Hälsingerummet är på väg ner 
till Stockholm nu för sanering, vilket kommer att kosta 110 000 kronor. 
Försäkringsbolagen har varit mycket tillmötesgående när det gäller konsten. 
 
Nu när allt ska sättas upp igen uppstår en del frågor då entréplanet inte kommer 
att se likadant ut som tidigare. Man rådgör därför med konstnären Anders Åberg 
om hur hans konst ska sättas upp. 
 
Vid inköp av konst tas hänsyn till: 
• Ljusdals kommuns Vision och strategi 
• LOU - lagen om offentlig upphandling 
• KRO - MU-avtalen (Konstnärernas Riksorganisation) 
• BUS, centrumbildningarna (Bildupphovsrätt i Sverige) 
 
En inbjudan har gått ut till konstnärer gällande skissuppdrag till konstnärlig 
utsmyckning av plan ett i Kommunhuset i dialog med befintliga konstnärliga verk 
som hör till Kommunhuset. 
 
Ett 20-tal anbud kom in och två har valts ut och nu pågår diskussioner med dessa 
om det fortsatta arbetet. 
 
Med tanke på att vårt samhälle ser annorlunda ut idag mot för 30 år sedan med 
många nyanlända skulle det vara önskvärt att få in lite konst som representerar 
dessa. En förhoppning är att kunna köpa in mer konst av det slaget. 
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Samhällsutvecklingsutskottet kommer att vara referensgrupp vid val av konst.  
 

Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 84 Dnr 00061/2017  

Information om Skapande Skola-projekt 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet:  

Sammanfattning av ärendet 

Kultursamordnare Marie Abrahamsson informerar: 
 
Pengar finns anslagna i kommunen (385 000 kronor inklusive 100 000 kronor i 
busspengar) som ska räcka till en kulturupplevelse per barn och skolår. 
 
Kulturevenemang köps normalt in via Region Gävleborg. 
 
Kulturenheten har sökt pengar från Kulturrådet till Skapande Skola-projekt och 
kommunen har tilldelats en halv miljon kronor. 
 
En inventering har visat att man inte jobbat så mycket med film. Kulturenheten 
har haft en förankringsprocess med skolan och elever som varit med och tagit 
fram ett filmprojekt. 
 
Ett skolbioprojekt startar vecka 39 ett stort antal elever kommer att få gå på bio 
 
Olika skolor kommer ha olika filmprojekt och det handlar bland annat om att göra 
informationsfilmer, feel good-film, science fiction-filmer, dokumentärer och -
musikalfilmer. Nästa vår är en filmfestival inplanerad.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 85 Dnr 00109/2017  

Information om Medarbetarundersökning 2016 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2016 genomfördes medarbetarundersökningen som går ut till 
samtliga anställda i kommunen. Förvaltningschef Lasse Norin informerar om 
resultatet. 
 
Generellt ligger samhällsutvecklingsförvaltningen bättre till än kommunen totalt. 
Det är bara när det gäller Friskvård och hälsa som förvaltningen ligger sämre till. 
Många ägnar för lite tid till friskvård på fritiden och använder inte 
friskvårdspengen. 
 
Biblioteksenheten har över lag dåliga siffror och drar ner samhällsutvecklings-
förvaltningens snitt. Detta beror bland annat på missnöje på enheten efter 
branden. 
 

Beslutsunderlag 
 
Medarbetare 2016 NY  Total - Suf 
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§ 86 Dnr 00381/2010  

Beslut om ändringstillstånd för vindpark Tandsjö för 
kännedom till kommunfullmäktige 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen Dalarnas Län har med stöd av 16 
kap 2 § Miljöbalken beslutat att ändra tidigare beslut från den 30 maj 2012 om 
tillstånd för etablering av Vindkraftpark Tandsjö enligt följande: 
 
Högst nio vindkraftverk får uppföras. Vindkraftverkens totalhöjd får inte 
överstiga 210 meter. 
 
Tidigare beslutade villkor ändras enligt följande. Övriga villkor enligt tidigare 
beslut gäller fortfarande: 
 
Vindkraftverken ska placeras inom en radie av 100 meter från någon av de i 
tidigare beslut angivna koordinaterna, på ett sätt som i möjligaste mån begränsar 
skador på naturvärden. 
 
De slutliga placeringarna ska ske efter samråd med tillsynsmyndigheten.  

Beslutsunderlag 

Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas Län 
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§ 87 Dnr 00040/2016  

Information om ny restauratör i Kommunhuset 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Anders Berg informerar om att han fört samtal med flera som varit 
intresserade av att driva restaurangen i Kommunhuset. Nu återstår bara en och 
denne är mycket intressant och villig att samordna sig med de andra aktörerna i 
huset samt att anpassa öppettiderna till olika evenemang. Ingen sållning har skett 
utan de andra har tackat nej efter hand. 
 
Hyressättningen kvarstår och Anders Berg har bland annat kollat lite med Ljusdal 
i Centrum hur höga hyror andra näringsidkare i Ljusdals centrum betalar. Han vill 
få lite stöd från utskottet när det gäller på vilken nivå han ska lägga hyran.  
 

Beslutsexpediering 
Akt 
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