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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0466/14 
 
§ 156 
 
Antagande av detaljplan för Öster-Skästra 24:7 med flera, området 
mellan järnvägen och Industrivägen i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottet förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplanen för Öster-Skästra 24:7 med flera i Järvsö antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 20 januari 2015, § 13 samhällsutvecklingsförvaltningen 
i uppdrag att upprätta ny detaljplan efter förslag från förvaltningen. Planförslaget var föremål 
för samråd under våren och granskning under hösten 2015. Planen omfattar ett område i 
Järvsö som avgränsas av de båda järnvägsövergångarna i nord och syd samt av järnvägen och 
Industrivägen i väst och öst.       
 
Detaljplanen baseras på fördjupad översiktsplan för Järvsö från år 2014 och syftar till att 
ersätta nuvarande markanvändning ”Järnvägsändamål” som området har varit planlagt för. De 
verksamheter som har utvecklats inom området efter det att Banverket avyttrade marken har 
inte haft något planmässigt stöd. Förslaget är att markanvändningen blir ”Verksamheter” (Z) 
vilket innebär att befintliga verksamheter får ett planmässigt stöd som kan ligga till grund för 
bygglovgivning med mera.  
 
Planen syftar också till att reservera mark för en framtida gång- och cykeltunnel under 
järnvägen i anslutning till stationshuset, även det i enlighet med fördjupad översiktsplan för 
Järvsö. Allmänna parkeringsplatser möjliggörs därmed på östra sidan järnvägen. En 
tunneluppgång ställer krav på en trottoar eller annan gångväg utmed Industrivägen 
tillsammans med krav på möjlighet till dagvattenhantering, varför gatumarken föreslås utökas 
på bekostnad av de privatägda fastigheterna inom Z- området. Det medför rättigheter såväl 
som skyldigheter till inlösen av den berörda marken.    
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2015 
Antagandehandlingar 8 oktober 2015 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0330/15 
 
§ 157 
 
Ansökan om planläggning av Öje 6:57 i Järvsö 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ansökan om planläggning avslås.   
 
 
Sammanfattning  
 
Anders-Persgården i Järvsö AB har den 31 augusti 2015 ansökt om planläggning för 
fastigheten Öje 6:57 i Järvsö för bostäder samt parkmark och gata.  Fastigheten är cirka 3,7 
hektar stor och utgörs av marken mellan riksväg 83 och Öjevägen. I området ingår Anders-
Persgården, Doktorsdammen, skogspartiet i anslutning till dammen, samt den öppna, 
obebyggda brukade ytan.      
 
Sökanden avser att stycka ett antal tomter för bostadsändamål, mellan 900 och 1 100 m2, för 
enplanshus som är cirka 160 + 40 m2. I anslutning till Anders-Persgården föreslås två 
våningar. Området närmast Doktorsdammen föreslås bli kommunal parkmark. Bäcken som 
rinner ner till dammen föreslås kulverteras. Strandskyddet föreslås upphävas. En ny lokalgata 
föreslås samt ett mindre område för ”småstugor”.                   
 
För området gäller översiktsplan för Ljusdals kommun (ÖP) från år 2010 samt fördjupad 
översiktsplan för Järvsö (FÖP) från år 2014. Planerna är inte juridiskt bindande men är 
vägledande och antagna av kommunfullmäktige. Fastigheten omfattas av tre detaljplaner 
(bindande).    
 
I ÖP nämns inget specifikt kring området. I FÖP ingår fastigheten i delområdet ”Öjeberget” 
till vilket besöksmålen och turistboendet är kopplat. För området påtalas betydelsen av att 
exploatering sker varsamt och att naturmiljön så långt som möjligt sparas. För södra 
Öjeberget och Doktorsdammen redovisas ett utredningsområde för skidnedfart. 
Doktorsdammen och del av skogspartiet är redovisat som grönområde. I norra delen redovisas 
ett bebyggelseområde.  
 
Befintliga detaljplaner redovisar ett större område i söder som parkmark och en yta i norr som 
kvartersmark (byggnadsmark) för friliggande bostäder. För det område som är planlagt för 
bostäder gäller att en del får bebyggas i en våning och den del som är närmast Anders-
Persgården får bebyggas i två våningar.      
 
Del av planidén kan redan i dagsläget genomföras utan att upprätta en ny detaljplan eftersom 
bostäderna i den norra delen av fastigheten redan är planlagda, sedan år 1959.  
 
Forts s 6
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0330/15 
 
§ 157 forts 
 
Ansökan om planläggning av Öje 6:57 i Järvsö 
 
Våningsantalet på en och två våningar närmast Anders-Persgården stämmer också överens 
med det som sökanden önskar. Även FÖP Järvsö pekar ut det området som ett 
bebyggelseområde. Tomter kan därför redan i dagsläget styckas och bygglov sökas i den 
norra delen av fastigheten. För att möjliggöra ny bostadsmark söder om den redan planlagda 
ytan för bostäder måste en ny detaljplan upprättas för bostäder på det som nu är fastställt som 
parkmark.   
 
Ny bostadsmark enligt sökandens förslag skulle dock skära av området öster om Öjevägen så 
att skidbacken inte längre blir möjlig att genomföra. Eftersom skidbacken är redovisad i FÖP 
Järvsö skulle åtgärden direkt strida mot den fördjupade översiktsplanen. En annan aspekt av 
det hela är att fastigheten ingår i ett obebyggt, grönt, markavsnitt som går från Sydliften ner 
till Doktorsdammen och som bildar en grön kil ner mot Järvsös centrala delar. Förslaget 
skulle innebära att det gröna stråket minskas och att Doktorsdammen skärs av och separeras. I 
och med att stråket minskas och att dagvattendiket delvis kulverteras, kan dagvattenhante-
ringen och möjligheten att omhänderta vatten vid exempelvis extrema skyfall påverkas.     
    
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser sammantaget att området för närvarande inte bör 
planläggas för ytterligare bebyggelse. Större delen av marken är ju trots allt inte utpekat som 
bebyggelseområde i fördjupad översiktsplan för Järvsö. För en god hushållning med central 
mark bör i första hand mark som redan är planlagd inom området/fastigheten, och som redan 
är utpekad för bebyggelse enligt FÖP Järvsö, bebyggas innan ny mark planläggs för bostäder, 
vilket dessutom vore en åtgärd som kan kullkasta andra planer i området.                      
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2015 
Ansökan om planläggning 1 september 2015  
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0423/15 
 
§ 158 
 
Ombyggnad på Stenhamreskolan av befintliga lokaler till slöjdsal och 
ändrat vaktmästeri 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Delar av Hus H och F på Stenhamreskolan byggs om i syfte att skapa två parallella sy- 

och träslöjdsalar enligt utbildningsnämndens önskemål. 
 
2. Pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme. 
 
3. Ärendet ska vara slutfört till vårterminens start 2016. 

 
Sammanfattning 
 
För ett antal år sedan var Stenhamreskolans elevantal betydligt lägre och prognoserna 
som gjordes då pekade mot att skolans elevunderlag skulle fortsätta att minska. En av 
skolans två slöjdsalar byggdes då om till lokaler för vaktmästeri och varumottagning. 
Skolan är nu, på grund av ökande elevantal, beroende av ytterligare slöjdsalar för att 
säkerställa alla elevers rätt till undervisning i ämnet slöjd. 

Ombyggnationen av redan befintliga lokaler till fungerande slöjdsalar måste påbörjas 
snarast. 

Fastighetsenheten har presenterat två olika alternativ, det ena med två träslöjdsalar i F-
huset och syslöjdsalarna kvar i H-huset. Detta alternativ beräknas kosta 356 926 kronor 
exklusive moms. 

Det andra alternativet med parallella sy- och träslöjdsalar i F- respektive H-huset 
beräknas kosta 714 452 kronor exklusive moms. 

Stenhamreskolan har efter presentation av förslagen förordat altenativ två som följer 
gällande skolplan. 

Av ovanstående anledning begär således Fastighetsenheten att medel för investeringen 
beslutas enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 15 oktober 2015 
Kostnadsberäkning 
Ritningar 
Utbildningsnämndens protokoll 24 september 2015, § 92 
Utbildningsnämndens skrivelse 15 september 2015  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0208/15 
 
§ 159 
 
Uppföljning av beslut fattat av samhällsutvecklingsutskottet gällande 
gatubelysning i Ramsjö med anledning av Trafikverkets arbeten – för 
kännedom till samhällsutvecklingsutskottet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Vägbelysningen längs väg 735 har inte längre någon elförsörjning sedan Trafikverket 
separerat sin anläggning från kommunens. Samhällsutvecklingsutskottet fattade den 12 maj 
2015, § 83 beslut om att kommunen inte längre ska ha någon belysning kvar på sträckan: 
 
”De sju belysningspunkter längs väg 735 som blir utan abonnemang när Trafikverket åtgärdar 
sina belysningsanläggningar ska inte vara kvar i kommunal regi, men innan rasering sker ska 
man kolla om det är möjligt att dra ström från andra hållet och om i så fall fastighetsägarna 
och byalaget är intresserade av att bekosta några belysningspunkter”. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen kommer nu med en uppföljning i ärendet: 
 
”Uppdraget till förvaltningen har varit att undersöka om det enkelt skulle gå att få till 
strömmatningen från andra hållet och om det i så fall fanns intresse från privatpersoner eller 
Ramsjö byalag att överta belysnigen. Tyvärr har det visat sig att en ny matning blir kostsam 
att få till. Boende i Dellmyra var intresserade av ett övertagande men inte om det var 
förknippat med större kostnader. I samråd har därför boende och tjänstemän vid enheten 
Gata/Park kommit fram till att det är allt för kostsamt för både kommun och enskilda att 
överta anläggningen längs väg 735. 
 
En rivning av anläggningen kommer genomföras under hösten 2015. 
 
Beslutsunderlag  
 
Uppföljning med anledning av beslut 12 maj 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 maj 2015, § 83 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
  
 
 
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
     
 
§ 160 
 
Säkerheten vid beachvolleybollplanen på Östernäs 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Vice ordföranden Björn Mårtensson informerar om att det runt den nyanlagda 
beachvolleybollplanen på Östernäs finns en ram av kantsten. Han anser att det kan uppstå 
farliga situationer om någon råkar ramla eller slänga sig så att man slår huvudet i ramen. 
 
Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om att enheten har planer på att ta bort 
kanten. Sanden kommer att spridas i vilken fall och enheten kommer att få fylla på efter hand. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
     
 
§ 161 
 
Röjningsbehov vid före detta lekplatsen mellan Sjukhusgatan och 
Epedemivägen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Vice ordförande Björn Mårtensson informerar om att det i den före detta lekparken mellan 
Sjukhusgatan och Epedemivägen ramlat ner grenar från träden och vuxit upp mycket gräs. 
Han anser att området är i behov av röjning. 
 
Gata- och parkchefen Emma Nordebo Snygg informerar om att efter att lekparken tagits bort 
har gata- och parkenheten för avsikt att låta naturen ta tillbaka området. Enheten inte heller 
tidigare klippt gräset i området, men Emma Nordebo Snygg lovar att göra en städinsats. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0443/15 
 
§ 162 
 
Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Magasinsgatan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ny trafikföreskrift om väjningsplikt på Magasinsgatan godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Med anledning av att den nya vägen på Östernäs kommer att betraktas som huvudgata anser 
samhällsutvecklingsförvaltningen  att det behövs en väjningspliktsskylt för förare som kör i 
sydlig riktning och som kör in på Magasinsgatan i Öst-västlig riktning. 
 
I trafikföreskriften står: 
 
Ljusdals kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 12 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
Förare av fordon på Magasinsgatan i sydlig riktning som kör in på Magasinsgatan i öst-västlig 
riktning har väjningsplikt mot fordon på Magasinsgatan i öst-västlig riktning. 
 
Denna författning träder i kraft den 26 oktober 2015. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag lokal trafikföreskrift 19 oktober 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0450/15 
 
§ 163 
 
Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Sjulhamregatan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Sjulhamregatan godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Med anledning av att den nya vägen på Östernäs kommer att betraktas som huvudgata anser 
samhällsutvecklingsförvaltningen att det behövs en väjningspliktsskylt för förare som kör i 
sydlig riktning på Sjulhamregatan och som ska köra in på Östernäsvägen eller fortsätta i öst-
västlig riktning på Sjulhamregatan. 
 
I trafikföreskriften står: 
 
Ljusdals kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 12 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
Förare av fordon på Sjulhamregatan i sydlig riktning som kör in på Sjulhamregatan i öst-
västlig riktning eller Östernäsvägen, har väjningsplikt mot fordon på Sjulhamregatan i öst-
västlig riktning och förare på Östernäsvägen. 
 
Denna författning träder i kraft den 26 oktober 2015. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag lokal trafikföreskrift 23 oktober 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0444/15 
 
§ 164 
 
Lokal trafikföreskrift om förbud mot att parkera fordon på Stora 
Jonsgatan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Lokal trafikföreskrift om förbud mot att parkera fordon på Stora Jonsgatan godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 16 oktober 2012, § 198 att fordon inte får 
parkeras på Stora Jonsgatans östra och västra sida mellan Gamla Kyrkogatan och 
Kyrksjövägen under tiden 1 december till 31 mars. 
  
Förvaltningen vill nu att trafikföreskriften blir permanent och föreslår följande föreskrift: 
 
Ljusdals kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 
§ första stycket trafikförordningen. 
 
På Stora Jonsgatans västra sida mellan Gamla Kyrkogatan och Kyrksjövägen får fordon inte 
parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt 
trafikförordningen (1998:1276). 
 
Förbudet gäller tiden 1 november till och med 31 mars. 
 
Denna författning träder i kraft den 26 oktober 2015. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag lokal trafikföreskrift 19 oktober 2015 
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
     
 
§ 165 
 
Miljöfrågor 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att analysera länsstyrelsens måldokument 

för att se vad vi kan skriva på och vilka resurser vi behöver för att kunna arbeta med 
målen. 

 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att komma med en nulägesanalys 

innehållande beslut som har fattats, vad som behöver göra samt vilka resurser som krävs. 
 
 
Sammanfattning  
 
Det finns flera miljöfrågor där kommunen har fattat beslut och ingenting har hänt och andra 
där vi ännu inte fattat beslut:  
 
• Överenskommelse om miljömål:  
 Ljusdals och Sandvikens kommuner har ännu inte tecknat överenskommelse om målen. 

Länsstyrelsen planerar ett omtag i februari för att få med även Ljusdal och Sandviken. 
  
• Motion miljöplan 

Motionen bifölls av kommunfullmäktige 26 januari 2015, § 32 
Den har fortfarande inte verkställts. 

 
• Biosfärsområde Ovanåker 

Ovanåkers kommun vill ha med Ljusdals kommun i sin ansökan. 
 
• Sveriges Ekokommuner 

Kommunstyrelsen skickade ärendet till budgetberedningen den 10 oktober 2015, § 291 på 
grund av behov av resurstillförsel. Ingenting har hänt efter detta. 

 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att analysera 
länsstyrelsens måldokument för att se vad vi kan skriva på och vilka resurser vi behöver för 
att kunna arbeta med målen. 
 
László Gönczi (MP): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att göra en 
nulägesanalys innehållande beslut som har fattats, vad som behöver göras samt vilka resurser 
som krävs. 
 
Forts s 15

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
     
 
§ 165 forts 
 
Miljöfrågor 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller dessa.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0348/15 
 
§ 166 
 
Ansökan från Somaliska föreningen i Ljusdal bidrag till offentligt 
kulturarrangemang 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från Somaliska föreningen avseende delfinansiering av offentligt 

kulturarrangemang i Ljusdal den 18 september 2015 bifalles med en summa av maximalt 
7 000 kronor. 

 
2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens centrala konto för kulturarrangemang. 

 
 

Sammanfattning  
 
Somaliska Föreningen i Ljusdal arrangerade den 18 september 2015 ett offentligt 
kulturarrangemang/fest i Ljusdal för att fira den somaliska nationaldagen samt den somaliska 
högtiden Eid al adha.  
 
Ett viktigt syfte med arrangemanget var att visa upp och bjuda allmänheten på ett stycke 
somalisk kultur i form av underhållning samt traditionella maträtter, och därmed bidra till att 
skapa goda framtida relationer med övriga Ljusdalsbor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2015 
Ansökan om bidrag 12 augusti 2015 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP), Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Somaliska föreningen 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm  
Akt 
 
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0383/15 
 
§ 167 
 
Ansökan från Fågelsjö hembygdsförening om bidrag till arrangerande av 
teaterföreställning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Bidragsansökan från Fågelsjö Hembygdsförening bifalles avseende delfinansiering med 

4 000 kronor för arrangerande av en offentlig teateruppsättning i Fågelsjö bygdegård den 
7 oktober 2015. 

 
2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens centrala konto för kulturarrangemang. 

 
 

Sammanfattning  
 
Fågelsjö Hembygdsförening arrangerade den 20 september 2015 en offentlig teaterupp-
sättning i Fågelsjö bygdegård med titeln ”Har tåget gått, eller…”. Producent för 
föreställningen är Friteatern och den totala kostnaden på 20 000 kronor finansieras via 
biljettförsäljning, fikaförsäljning vid arrangemanget samt anslag/bidrag från Riksteatern 
Gävleborg, Ljusdals kommun, ABF samt Riksteaterföreningen i Ljusdal.  
 
Hembygdsföreningen ansöker hos Ljusdals kommun om en bidragssumma för arrangemanget 
på 4 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 oktober 2015 
Ansökan om arrangörsstöd till små spelplatser 14 september 2015 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Fågelsjö Hembygdsförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0432/15 
 
§ 168 
 
Namnsättning av väg på Östernäs 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Vägen på Östernäs namnsätts till Östernäsvägen. 
 
 
Sammanfattning  
 
En tävling har utlysts gällande namn på den nya vägen på Östernäs. 24 förslag har inkommit 
och en jury bestående av Carina Janars från Ljusdal i Centrum, Anders Assis från 
Ljusdalsbygdens museum samt ordföranden i samhällsutvecklingsutskottet Jonny Mill (LB) 
har tittat på förslagen. 
 
Jonny Mill (LB) redogör för juryns arbete och lämnar dess förslag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Lista med inkomna namnförslag  
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S), Christer Sjöström (M), Ulf Nyman (C): bifall till juryns 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 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0445/14 
 
§ 169 
 
Medborgarförslag gällande neddragningar för Los bibliotek 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren föreslår, mot 
bakgrund av nu planerade neddragningar för Los bibliotek, att 
 
1. Ljusdals kommunfullmäktige beslutar göra proportionellt lika stora neddragningar på 

övriga bibliotek inom kommunen. 
 

Eller 
 
2. Kommunens utvecklingsstrategi (Ljus) ändras till att stämma med kommunens 

förfarande. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014, § 266 att överlämna beslutanderätten 
gällande medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget avslås. 
 
Bibliotekschefen skriver att medborgarförslaget handlar om bibliotekets interna budget och 
arbetsprocesser. Los bibliotek får genom beslutade besparingar inte större reduceringar än den 
övriga biblioteksorganisationen. Alla kommundelar bidrar med besparingar.  
  
I nuvarande besparingsförslag har stor hänsyn tagits till avståndet från huvudorten och att 
filialen är ett viktigt kulturcentrum i västra delen av kommunen.  
 
En resurstilldelning som står i proportion till befolkningsunderlag, låntagare, skolelever, 
asylflyktingar och övrig invandring, samt personalens arbetsuppgifter och tid för 
kärnverksamheten litteraturservice, skulle innebära ytterligare minskning av resurser till 
filialen i Los. 
  
Forts s 20

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0445/14 
 
§ 169 forts 
 
Medborgarförslag gällande neddragningar för Los bibliotek 
 
Vidare skriver bibliotekschefen att medborgarförslaget utgår ifrån att det skulle vara en större 
ekonomisk nedskärning i Los än på övriga bibliotek. Så är inte fallet. Påpekas ska att alla 
kommundelar påverkas av besparingarna. Förslagsställaren har förmodligen inte haft kunskap 
om att delar av budgeten är gemensamma resurser och att vissa uppgifter till stöd för 
filialbiblioteken måste utföras på huvudbiblioteket.  
 
Jämförs nedskärningar av grundkostnaderna för jämförbara bibliotek, så ligger de på samma 
nivå (cirka 14 procent i Los och även cirka 14 procent för de övriga biblioteken tillsammans). 
Minskningen av antalet tjänster i Los sker med 15 procent (0,125 heltidstjänst) och i de övriga 
biblioteken tillsammans också 15 procent (2 heltidstjänster). Under 2015 genomförs 
personalreduceringar på huvudbibliotek och filialer, men Los undantas och påverkas först 
under 2016. Sex procent av arbetstiden tas från Los och 94 procent tas från de övriga 
biblioteken. 
 
Vid jämförelse med övriga filialer så har Los bibliotek idag mest öppettid per invånare. Vid 
övriga filialer sker det mesta arbetet under bibliotekens öppettid, men i Los finns i år drygt 1,5 
dag (13 timmar) avsatt för inre arbete fördelat på 0,75 procent tjänst (Järvsö bibliotek t.ex. har 
5 timmar fördelat på 1,20 tjänster). En sänkning av de ordinarie öppettiderna 2016 i Los, bör 
därför inte vara aktuell trots minskad arbetstid. Däremot så kommer öppettiderna vid sjukdom 
och semester att påverkas från och med 2016, genom att ett centralt sparkrav införs. Syftet 
med detta är att undvika ytterligare nedskärningar av personal. Alla enheter berörs på något 
sätt av det centrala sparkravet. (Eventuellt så kan i vissa fall omfördelning av personal 
ordnas). 
 
Kommunstyrelsens ordförandes Lars Molin skriver i sitt övervägande att hela kommunen ska 
leva och kommunens service ska fördelas över hela kommunen. Olika delar av kommunen 
ska inte ställas mot varandra utan tvärtom ska kommunen utvecklas genom att alla delar 
samverkar och förstärker varandra. Intentionen i medborgarförslaget kan också tolkas i den 
riktningen under det att själva förslaget till beslut leder till en annan riktning i och med att det 
skulle innebära färre resurser till biblioteket i Los och av den anledningen föreslås 
medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2015, § 238 att återremittera ärendet till 
samhällsutvecklingsutskottet för utredning. 
 
Anledningen till återremissen var en skrivelse från bibliotekarien i Los som ifrågasatte en del 
siffror i bibliotekschefens utredning. Denna har nu bemötts och siffrorna förklarats av 
bibliotekschefen. 
 
 
Forts s 21

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0445/14 
 
§ 169 forts 
 
Medborgarförslag gällande neddragningar för Los bibliotek 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Komplettering till yttrande avseende medborgarförslag 11 september 2015 
Synpunkter från bibliotekschefen gällande medborgarförslag 4 september 2015 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 238 
Skrivelse angående medborgarförslag 3 september 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 augusti 2015, § 13 
Förslag till beslut 26 juni 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 26 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 15 december 2014, § 266 
Medborgarförslag 4 december 2014 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0411/15 
 
§ 170 
 
Sammanträdesdagar 2016 för samhällsutvecklingsutskottet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Sammanträdesdagar 2016 för samhällsutvecklingsutskottet godkänns. 

 
 
Sammanfattning  
 
Förslag på sammanträdesdagar för samhällsutvecklingsutskottet: 
 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

KsSu  19 16 15 19 17 14 16 20 18 15 13 

 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunkansliet  
Akt  
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0442/15 
 
§ 171 
 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, för tillsyn inom 
strålskyddslagens område samt för offentlig kontroll enligt lagen om 
foder och animaliska biprodukter 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Taxornas utformning antas i enlighet med förslagen. 

 
2. Timavgiften höjs från 600 kronor till 800 kronor för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område. 
 
3. Timavgift (800 kronor) införs i taxorna för offentlig kontroll enligt lagen om foder och 

animaliska biprodukter samt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område. 
 

 
Sammanfattning 
 
Miljöenheten har tagit fram ett förslag till taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens 
område. Utformningen av taxan följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag 
men med vissa justeringar utifrån miljöenhetens erfarenheter och jämförelser med 
grannkommunerna Ovanåker och Bollnäs. 
 
Förslagen till taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 
samt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område har i huvudsak tagit utifrån Hässleholms, 
Örebros och Miljösamverkan Östra Skaraborgs kommuners taxor.  
 
Vid uträkningen av handläggningskostanden per timme (timavgiften) har SKL:s 
beräkningsmodell använts. Resultatet ger en timavgift på 800 kronor.  
 
Myndighetsnämnden har bifallit miljöenhetens förslag till utformning av taxorna och en 
höjning av timavgiften.  
 
Bland länets kommuner har Ljusdals kommun den äldsta taxan för tillsyn och prövning inom 
miljöbalkens område och dessutom den lägsta timavgiften, 600 kronor.  
 
I dagsläget har miljöenheten tillsynsansvaret för cirka 250 objekt som kräver återkommande 
tillsyn inom miljöbalkens område.  Utöver planerad tillsyn, hanterar miljöenheten cirka 770 
ärenden gällande anmälningar och klagomål av miljöfarliga och hälsofarliga verksamheter 
varje år.  
 
Forts s 24

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
   KS 0442/15 
 
§ 171 forts 
 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, för tillsyn inom 
strålskyddslagens område samt för offentlig kontroll enligt lagen om 
foder och animaliska biprodukter 
 
 
För att miljöenheten ska ha möjlighet att upprätthålla de resurser som behövs för att bedriva 
tillsyn med den höga kvalitet som enheten har i dag, är det viktigt att det finns möjligheter till 
avgiftsuttag och att timavgiften är i rimlig nivå med kostnaden för tillsynen och handläggning 
av ärenden.  
 
För offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter samt tillsyn inom strålskyddslagens 
område har Ljusdals kommun inte tidigare haft några taxor.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 5 oktober 2015 
Myndighetsnämndens protokoll 24 september 2015, § 76 
Taxa för Ljusdals kommuns tillsyn och prövning inom miljöbalkens område  
Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 
Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2015-10-20 
 Diarienummer 
     
 
§ 172 
 
Övriga frågor 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Skogsdag 
 
Mellanskog informerar om att det inte blir någon Skogsdag i höst. Anders Dahlstrand från 
Mellanskog ville genomföra ett ”vårprogram”, men eftersom ingenting är klart med 
förvaltningen av kommunens skogar är det osäkert om det blir av. 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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