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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0027/16
§ 204

Antagande av detaljplan för Väster-Skästra 5:7
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ändring av detaljplan för Väster-Skästra 5:7 i Järvsö, Skålbo antas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott gav den 16 februari 2016, § 26 samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta ändringen av detaljplanen och skicka ut den
på samråd.
Planområdet ligger utmed Skålbosjöns sydöstra strand, nordväst om Järvsö samhälle.
Detaljplanen Väster-Skästra 5:7 i Järvsö, Skålbo vann laga kraft den 27 februari 1992.
Detaljplanen angränsar till Skålbosjön i Järvsö och omfattar fastigheterna Väster-Skästra
5:39, 5:40, 5:41, 5:45, 5:46, 5:48, 5:58, 5:59, 5:60 och 5:61.
Detaljplanen medger idag friliggande fritidshusbebyggelse med en största tillåten
byggnadsyta på 80 kvadratmeter per tomt.
Planändringen syftar till att pröva en ändring av den högsta tillåtna byggnadsarean per
fastighet från 80 till 120 kvadratmeter samt att se över övriga bestämmelser.
Syftet med den ursprungliga planen är sedan tidigare att skapa ett område för
fritidsbebyggelse.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 24 november 2016 att kommunstyrelsen
antingen antar eller avslår ändring av detaljplan för Väster-Skästra 5:7 i Järvsö, Skålbo.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 november 2016
Antagandehandlingar 24 november 2016
Yrkanden
Ulf Nyman (C), Björn Mårtensson (S): ändringen av detaljplanen antas.
Forts s 5
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0027/16
§ 204 forts

Antagande av detaljplan för Väster-Skästra 5:7
László Gönczi (MP): ändringen av detaljplanen avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att samhällsutvecklingsutskottet föreslår att ändringen av detaljplanen antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0329/14
§ 205

Utvärdering av det tematiska tillägget för vindkraft
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utforma kravspecifikation inför
upphandling/anbudsförfarande av utredningsuppdrag, avseende utvärdering av tematiskt
tillägg för vindkraft (Vindkraftsplan). Efter utförd utvärdering ska uppdatering göras.

2.

Beslut angående eventuellt genomförande av utredningsuppdraget tas efter genomförd
upphandling/anbudsförfarande.

3.

Eventuella nya ansökningar om vindkraftsetableringar i kommunen behandlas ej under
tiden för utvärdering/uppdatering av vindkraftsplanen.

4.

Pengar tas från utvecklingsreserven

Sammanfattning
Det tematiska tillägget gällande vindkraft, Vindkraftsplanen för Ljusdals kommun, antogs den
19 november 2012. Det har nu gått fyra år och under dessa år har flera vindkraftsparker
etablerats i kommunen. I dagsläget finns 47 vindkraftsverk i drift (fördelade på två parker)
och tillstånd finns för 156 vindkraftsverk (fördelade på fem parker). Ytterligare 55
vindkraftsverk fördelade på tre parker finns i en prövningsprocess.
De vindkraftsetableringar och ansökningsprocesser som skett i Ljusdals kommun under de
senaste åren har gett politiker, tjänstemän och inte minst medborgare en erfarenhet och
kunskap som nu bör tas tillvara i en ny utvärdering/uppdatering av kommunens
vindkraftsplan. En tidigare utvärdering har genomförts av Sweco på uppdrag av dåvarande
kommunchefen enligt beslut i kommunstyrelsen. Denna utredning bedöms inte vara
heltäckande, varför en ny utvärdering/uppdatering bör genomföras för att ge ett bättre
beslutsunderlag inför framtida beslut i vindkraftsärenden.
Beslutsunderlag
Utvärdering av Ljusdals tematiska tillägg för vindkraft 21 november 2016
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 november
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 november 2016
Konkurrensutsättning, tekniska konsulter 11 februari 2016
Kommunstyrelsens protokoll 5 februari 2016, § 31
Forts s 7
Justerare

Utdragsbestyrkande

6

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0329/14
§ 205 forts

Utvärdering av det tematiska tillägget för vindkraft
Yrkanden
László Gönczi (MP):
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag genomföra omarbetning av det tematiska
tillägget för vindkraft (Vindkraftsplan).
2.

Pengar tas från utvecklingsreserven.

Björn Mårtensson (S):
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utforma kravspecifikation inför
upphandling/anbudsförfarande av utredningsuppdrag, avseende utvärdering av tematiskt
tillägg för vindkraft (Vindkraftsplan). Efter utförd utvärdering ska uppdatering göras.
2.

Beslut angående eventuellt genomförande av utredningsuppdraget tas efter genomförd
upphandling/anbudsförfarande.

3.

Eventuella nya ansökningar om vindkraftsetableringar i kommunen behandlas ej under
tiden för utvärdering/uppdatering av vindkraftsplanen.

4.

Pengar tas från utvecklingsreserven.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt Björn Mårtenssons yrkande.
Omröstning begärs.
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för Björn Mårtenssons yrkande. Nej-röst för László Gönczis yrkande.
Omröstningsresultat
Med fyra ja-röster mot en nej-röst bifaller samhällsutvecklingsutskottet Björn Mårtenssons
yrkande.
Reservation
László Gönczi reserverar sig mot beslutet.
Forts s 8
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0329/14
§ 205 forts

Utvärdering av det tematiska tillägget för vindkraft
Omröstningsprotokoll
Jonny Mill (LB)
Christer Sjöström (M)
Ulf Nyman (C)
Björn Mårtensson (S)
László Gönczi (MP)
Summa:
Totalt:

Justerare

Ja
X
X
X
X
4

§ 205
Nej

Avstår

X
1
5

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0502/16
§ 206

Försäljning av bostadstomt avstyckad från Järvsö Kyrkby 23:2
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Kommunen säljer ett område om cirka 1 400 kvadratmeter, som är under avstyckning
från Järvsö Kyrkby 23:2, till en köpeskilling av 360 000 kronor.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsutskottet har tidigare avslagit Järvsö Syds begäran om köp av mark inom
det aktuella området då kommunen önskar att fördela sina tomter för permanentbostäder.
Sedan en tid finns en framställan från ett par som vill bosätta sig i Järvsö permanent om att få
förvärva den ena av tomterna.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse och kartor 1 december 2016
Yrkanden
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Köparna
Samhällsutvecklingsutskottet
Delegeringspärm
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0491/16
§ 207

Gång- och cykelväg mellan Färila och Ljusdal
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Frågan om gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Färila utreds.

2.

Utredningen görs inom ramen för samhällsutvecklingsförvaltningen ordinarie arbete.

3.

Medel för genomförande tilldelas efter separat beslut.

Sammanfattning
Sedan Ljusdal Vatten grävt för ny vattenledning mellan Ljusdal och Färila finns goda
förutsättningar att tillskapa en gång- och cykelväg i samma sträckning som dessa arbeten
skett. Några punkter finns att lösa längs sträckan där Ljusdal Vatten valt att borra istället för
att gräva. Framför allt dessa punkter kräver markförhandling och utredning innan ett färdigt
förslag finns.
Förvaltningen önskar få uppdraget att utreda förutsättningarna för en gång- och cykelväg
mellan Ljusdal och Färila.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 december 2016
Yrkanden
László Gönczi (MP), Björn Mårtensson (S), Christer Sjöström (M), Jonny Mill (LB),
Ulf Nyman (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0315/14
§ 208

Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö - svar på
frågeställningar från kommunfullmäktige
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslag bifalles.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats där man önskar gatubelysning på Juggasvägen i Järvsö.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 148 att skicka medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att vägen är belägen i en del av
Järvsö där trafikmängden och hastigheterna är låga. Med anledning av detta, samt det arbete
som pågår i kommunen med att minska antalet belysningsanläggningar, anser förvaltningen
det inte motiverat att utöka antalet stolpar i detta område. Många av de belysningsanläggningar som finns i kommunen i dag är tillkomna under en tid med relativt god ekonomi.
Med dagens återkommande besparingar inom den kommunala sektorn kan inte nya
belysningsanläggningar tillföras med samma generositet som tidigare.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att SPF:s trafikombud i Järvsö
skrivelse att det bara är Juggasvägen i Järvsö som saknar belysning samt att flera pensionärer
upplever det obehagligt att gå ut på kvällarna beroende på att det saknas belysning.
Trafikombudet framhåller också att det är flera skolbarn som använder vägen för att ta sig till
skolbussen på Gamla Landsvägen. Mot bakgrund av det anförda föreslås att
medborgarförslaget ska bifallas.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2016, § 201 att återremittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till
samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande:
Forts s 12
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0315/14
§ 208 forts

Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö - svar på
frågeställningar från kommunfullmäktige
”Kommunens antagna gatubelysningspolicy säger att ”Kommunen ska vara huvudman för
gatubelysningsanläggningar där kommunen är huvudman för gator och vägar.
Belysningspunkter ska finnas längs huvudvägar, längs GC-vägar som snöröjs vintertid …
samt torgytor”. Juggasvägen är varken en huvudgata eller gc-väg, alltså behöver det inte
finnas belysning längs gatan enligt policyn.
När det gäller kompletterande belysning säger policyn att det ”krävs att minst tre bebodda
hushåll finns” vilket betyder att policyn tillåter belysning längs vägen. Detta innebär alltså
att belysningspolicyn varken tvingar eller hindrar kommunen att sätta upp belysning längs
Juggasvägen. Frågan blir därmed helt och hållet ett politiskt ställningstagande.
Antalet ljuspunkter som skulle behövas har beräknats till fyra stycken. Kostnaden för dessa
ljuspunkter inklusive stolpar, fundament, kabel och arbete beräknas till 80 000 kronor”.
Beslutsunderlag
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 18 november 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2016, § 201
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 242
Allmänna utskottets protokoll 20 september 2016, § 163
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 22 augusti 2016
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 12 december 2016
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 29 juni 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014, § 148
Medborgarförslag 15 september 2014
Yrkanden
Björn Mårtensson (S), Ulf Nyman (C): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

12

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0427/16
§ 209

Skrivelse från Rådet för funktionshinderfrågor och kommunala
pensionärsrådet om att Ljusdals kommun ska arbeta med konceptet
Design-för-alla
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Yttrandet godkänns.

Sammanfattning
Rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet har beslutat att gemensamt
föreslå Ljusdals kommun att arbeta med konceptet Design-för alla samt att Ljusdals kommun
utarbetar och fastställer en ”tillgänglighetsplan.
Samhällsutvecklingsförvaltningens chef Lasse Norin har yttrat sig över förslaget:
”Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att det är av yttersta vikt att alla människor kan
nyttja allmänna platser såväl som verksamhetslokaler. Detta är en fråga som berör många
olika kommunala verksamheter, både när det gäller den fysiska miljön och i arbetet med
informations- och bemötandefrågor.
Att arbeta med ”design för alla människor” i stället för att tänka ”anpassning” är helt rätt och
är ett arbetssätt som vi alltmer går över till inom vår förvaltning. Ett medlemskap i föreningen
Design för alla är dock kanske inte nödvändigt för att arbeta med dessa frågor.
En Tillgänglighetsplan kan vara värdefull för att få en samlad bild över alla kommunala
verksamheter som berörs av dessa frågor och förvaltningen ser gärna att vi i framtiden arbetar
in tillgänglighetsfrågorna som en självklarhet i alla projekt och i all handläggning inom alla
kommunens verksamheter. Detta genom att kommunstyrelsen ger i uppdrag till den
nyanställde strategen för funktionshinderfrågor att arbeta fram en kommunövergripande
Tillgänglighetsplan.
Inom en snar framtid påbörjas även arbetet med Stadsmiljöprogrammet, där tillgänglighet och
design för alla människor är en självklarhet. Programmet ska även remissas till både Rådet för
funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet”.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande 10 november 2016
Skrivelse från Rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet 5 oktober 2016
Beslutsexpediering
Rådet för funktionshinderfrågor, Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0443/16
§ 210

Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2016.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Två stipendiater utses.

2.

Beslutet skickas till kommunstyrelsen som information.

3.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att hitta lämplig tid för utdelning av
stipendierna.

Sammanfattning
Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett ungdomsledarstipendium på
10 000 kronor vardera. I år har fyra ansökningar inkommit till ungdomsstipendiet och fem till
ungdomsledarstipendiet.
Ungdomsstipendium:
Pehr Eriksson
Matilda Wennberg
Maja Tofilovski
Fanny Storm

Ultimate Frisbee
Fotboll
Judo
Skytte

Ungdomsledarstipendiet:
Emma Persson
Bernt Widen
Jonny Wallberg 2 Nomineringar
Gunnar Högberg
Mostafa Touil

Ljusdals Ridklubb
Ljusdals Curlingklubb
Los Skytteförening
Los Idrottsförening
Ljusdals Idrottsförening

Fritidschefen har samrått med Ljusdals-Postens sportjournalister samt jurymedlemmarna för
Dina försäkringars Elitstipendium och lämnat ett förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 november 2016
Sammanställning stipendiater

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0344/16
§ 211

Arrendator Kajevall
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

En fortsättning av projektet godkänns i 10 månader med en kostnad av 15 000 kronor per
månad.

2.

60 000 kronor anslås för försäkringar och periodiskt underhåll.

3.

Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.

4.

Projektet utvärderas hösten 2017

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

30 000 kronor anslås för uppstart av projektet i två månader.

Sammanfattning
Kommunen har fått en intressent som är villig att driva Kajevall under lite andra
förutsättningar än tidigare arrendatorer. Han vill satsa på olika aktiviteter, men framförallt
rikta sig mot barn upptill 12 år. Han är beredd att rusta upp vissa utrymmen (målning etc) om
kommunen står för materialkostnaden och även på sikt göra lite större investeringar såsom
rullband i pulk- och slalombacken. Förvaltningschefen, samhällsutvecklingsutskottets
ordförande och fritidschefen har träffat intressenten och han har redogjort för sina förslag på
hur han tänkt driva projektet.
Några önskemål som kommunen bör verkställa före ett eventuellt övertagande är bland annat
Kodlås, WiFi, torkskåp och webbkamera. Fritidsenheten har börjat undersöka möjligheten om
det tekniskt går att genomföra eftersom anläggningen ligger som den gör.
Den tilltänkte arrendatorn vill även ha ett kommunalt driftbidrag på 15 000 kronor per månad
för att driva anläggningen. Eftersom det idag inte finns någon budget för anläggningen måste
det skjutas till medel så att det går att driva Kajevall som ett projekt under 2017. Projektet
utvärderas hösten 2017.

Forts s 16

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0344/16
§ 211

Arrendator Kajevall
På årsbasis skulle det innebära:
Driftbidrag
180 000 kronor
Försäkringar
och periodiskt underhåll
60 000 kronor
Totalt
240 000 kronor
Samhällsutvecklingsförvaltningen förslår kommunstyrelsen:
•
•
•

Tillskjuta medel för projektet
Pengar tas ur KS till förfogande
Projektet utvärderas hösten 2017

Yrkanden
László Gönczi (MP):
1.

En fortsättning av projektet godkänns i 10 månader med en kostnad av 15 000 kronor per
månad.

2.

60 000 kronor anslås för försäkringar och periodiskt underhåll.

3.

Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.

4.

Projektet utvärderas hösten 2017

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0485/16
§ 212

Bidragsansökan från Ljusdals Fornminnes- och Hembygdsförening
gällande takrenovering av Skräklestugan på Ljusdals Hembygdsgård
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Bifalla ansökan från Ljusdals Fornminnes- och Hembygdsförening avseende ekonomiskt
bidrag till takrenovering av Skräklestugan vid Hembygdsgården med en summa av
38 400 kronor.

2.

Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens centrala konto för arrangemangs- och
projektstöd för föreningar

Sammanfattning
Ljusdals Fornminnes- och Hembygdsförening ansöker hos Ljusdals kommun om ett
ekonomiskt bidrag för byte av yttertak på Skräklestugan vid hembygdsgården i Ljusdal.
Fastigheten har idag ett äldre spåntak som nu visat sig vara i så dåligt skick att ett akut takbyte
måste genomföras för att undvika vattenskador i byggnaden.
Kostnaden för åtgärden är beräknad till 128 000 kronor exklusive moms och föreningen
ansöker om högsta möjliga bidrag då föreningens ekonomi är ansträngd och denna kostnad
inte tidigare är budgeterad.
I tidigare jämförbara renoveringsprojekt av fastigheter vid kommunens hembygdsgårdar har
30 procent av kostnaden beviljats i bidrag från Ljusdals kommun, vilket föranleder att samma
beräkningsgrund föreslås även i detta fall. Detta skulle då innebära att Ljusdals kommun
beviljar ett ekonomiskt bidrag på 38 400 kronor för detta ändamål.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 november 2016
Ansökan 14 november 2016

Beslutsexpediering
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Delegeringspärm
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0239/12
§ 213

Bidrag till aktiva bygderåd utifrån bifallen motion från Helena Brink (C)
Samhällsutvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ett årligt ekonomiskt bidrag om 5 000 kronor beviljas till de bygderåd/byaråd/byalag som
aktivt bedriver verksamhet i syfte att utveckla den egna bygden.

2.

Årlig rekvisition av beviljade medel sker mot inrapportering av verksamhetsberättelse
samt årsmötesprotokoll till Ljusdals kommun från respektive bygderåd/byaråd/byalag.

3.

Finansiering sker under 2017 via kommunstyrelsen konto till förfogande, samt från och
med 2018 genom att 50 000 kronor per år arbetas in i budget.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013, § 38 att bifalla en motion från Helena
Brink (C) gällande årligt ekonomiskt bidrag till alla aktiva bygderåd, samt att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att formulera kriterier inför utbetalning av bidraget.
Bidraget kan ses som ett verksamhetsmässigt grundbidrag, främst för administrativa
kostnader vid korrespondens och dylikt. I motionen föreslogs en bidragssumma på 5 000
kronor per år vilket kan betraktas som relevant i sammanhanget då det i dagsläget kan handla
om cirka 9-10 olika bygderåd/byaråd/byalag som kan komma att vara aktuella för att erhålla
detta bidrag.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår:
1.

Ett årligt ekonomiskt bidrag om 5 000 kronor beviljas till de bygderåd/byaråd/byalag som
aktivt bedriver verksamhet i syfte att utveckla den egna bygden.

2.

Årlig rekvisition av beviljade medel sker mot inrapportering av verksamhetsberättelse
samt årsmötesprotokoll till Ljusdals kommun från respektive bygderåd/byaråd/byalag.

3.

Finansiering sker under 2017 via kommunstyrelsen konto till förfogande, samt från och
med 2018 genom en utökning av samhällsutvecklingsförvaltningens budgetramar med
50 000 kronor per år.

Forts s 19
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

KS 0239/12
§ 213 forts

Bidrag till aktiva bygderåd utifrån bifallen motion från Helena Brink (C)
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 november 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 25 februari 2013, § 38
Motion 16 maj 2012
Yrkanden
László Gönczi (MP): bifall till förslaget med ändring av punkt tre till:
Finansiering sker under 2017 via kommunstyrelsen konto till förfogande, samt från och med
2018 genom att 50 000 kronor per år arbetas in i budget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på László Gönczis ändringsyrkande och finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott

2016-12-13
Diarienummer

§ 214

Säkerhetsläget i huset
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Ledamoten László Gönczi ställer en fråga om var det politiska läget finns för att hantera
säkerheten i Förvaltningshuset.
Samhällsutvecklingsförvaltningens chef Lasse Norin informerar om att han är säkerhetschef,
en roll som han har ärvt efter sin föregångare. Någon klar bild av var det politiska ansvaret
ligger har han inte.
Lasse Norin arbetar bland annat med att ta fram en checklista som man kan använda sig av
vid hot- och säkerhetsproblem. Checklistan kommer upp för politiskt beslut när den är färdig.
Han arbetar också med en handlingsplan för våldsbejakande extremism.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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