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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-12-12 

Datum för anslags uppsättande 2017-12-15 

Datum för anslags nedtagande 2018-01-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 157 Dnr 00344/2016  

Arrendatorer Kajvall från och med 1 januari 2018 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beviljade den 12 januari 2017, § 12, en fortsättning av det 
tillfälliga projektet (jan-feb 2017) gällande nyttjanderättsavtal mellan 
parterna Ljusdals kommun, Fritidsenheten och Arne Eriksson som arrendator 
på Kajvall under innevarande period 1 mars 2017 till den 31 december 2017. 
 
Projektet pågår fortfarande och vintersäsongen är nu igång. Projektet togs 
med i tilläggsäskandet inför budget inom samhällsutvecklingsförvaltningen 
för 2018 och då med förslag att utöka budgeten med samma summa som i 
nuvarande nyttjanderättsavtal, det vill säga 240 000 kronor, med möjligheter 
att förlänga avtalet för hela 2018. Eftersom fritidsenheten inte fick igenom 
detta tilläggsäskande har fritididschefen tagit kontakt med arrendatorn och 
ställt krav på redovisning för att få ett underlag där vi på fritidsenheten kan 
göra en bedömning om en eventuell fortsatt drift av anläggningen eller 
föreslå alternativa lösningar. Arrendatorn har överlämnat en 
verksamhetsbeskrivning och utvärdering och redovisat året som gått från 
start till dagsläget 20 november 2017 och vad som ska göras resterande tiden 
fram till den 31 december 2017. Innehållet omfattar vad som gjorts i form av 
periodiskt underhåll, aktiviteter, antal besökare, intäkter, vilka målgrupper, 
öppettider och möjligheter som kommuninvånare och andra kan erbjudas. 
Redovisning av vad projektbidraget 180 000 kronor (12x15 000 kronor) har 
använts till och vad det periodiska underhållet gått till (60 000 kronor). 
Slutredovisning av dessa siffror sker i slutet av december. Det finns 
dessutom förbättringsområden framåt i tiden för värmepump, kodlås, 
webkamera etcetera.  
 
Förutsättningarna att driva Kajvall i den form som nu sker råder det 
osäkerheter om, men det vore otaktiskt att stänga och avsluta projektet den 
31 december 2017 mitt i den nya vintersäsongen. För att skapa tid för att ha 
ett genomarbetat framtida förslag gällande drift av Kajvall förlängs 
nyttjanderättsavtalet över vintersäsongen med totalt fyra månader till och 
med den 30 april 2018 med ett driftsbidrag på 10 000 kronor per månad, det 
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vill säga totalt 40 000 kronor. Kostnaden tas inom fritidsenhetens ram för 
2018. Arrendatorn har gett klartecken för detta om förlängning beviljas. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen återkommer till kommunstyrelsen med en 
mer utförlig utvärdering av verksamheten under våren 2018, samt förslag till 
beslut angående framtida driftsform för friluftsanläggningen Kajvall. 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 december 2017 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
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§ 158 Dnr 00525/2017  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 

1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 210 000 kronor för ombyggnad 
av entré och åtgärdande av markförhållanden utanför entrén.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
gällande ombyggnad av entré och åtgärdande av markförhållanden utanför 
entrén. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag 
beviljas med 210 000 kronor för ombyggnad av entré och åtgärdande av 
markförhållanden utanför entrén. 

Yrkanden 

Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 159 Dnr 00338/2017  

Önskemål från privatpersoner om markköp, Horne 5:1 i 
Ljusdal 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Kommunen försäljer i dagsläget ingen mark från fastigheten Horne 5:1.  

Sammanfattning av ärendet 

Förfrågan om förvärv av mark från fastigheten Horne 5:1 för byggande av 
permanentbostad har kommit in från två stycken av varandra oberoende 
personer. 
 
Del av området har lagts ut som lämpligt område i LIS-planen 
(Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen). 
 
Efter överläggning inom plan- och byggenheten har det konstaterats att 
kommunen i dagsläget inte bör släppa någon mark för byggnation på 
fastigheten Horne 5:1. Stora delar av området mellan Horneån och den 
allmänna vägen ligger inom översvämningsrisk och det finns tveksamheter 
angående markbeskaffenhet och trafikbuller.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 4 december 2017 
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§ 160 Dnr 00521/2017  

Fastighetsregleringar vid Bergvägen i Järvsö 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Kommunen försäljer tre områden om cirka 155, cirka 115 respektive 

cirka 80 kvadratmeter av fastigheten Öje 9:82 till ägarna av Öje 9:13, 
Öje 9:85 respektive Öje 9:8 för en köpeskilling av tio kronor per 
kvadratmeter. 
 

2. Kommunen försäljer ett område om cirka 1 410 kvadratmeter av 
fastigheten Öje 9:82 till ägaren av Öje 11:20 för en köpeskilling av 10 
kronor per kvadratmeter.  
 

3. Kommunen erlägger fastighetsbildningskostnaderna.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har begärt avstyckning av fyra bostadstomter från fastigheten 
Öje 9:82 vid Bergvägen i Järvsö. 
 
Granntomterna söderut från det aktuella området har sedan tidigare 
byggnader som ligger väldigt nära eller över tomtgränsen till Öje 9:82. 
 
För att inte flytta problemet vidare till de nyavstyckade tomterna är tillfället 
lämpligt att göra något åt detta i samband med avstyckningen av tomterna 
medan kommunen är ägare. 
 
Då det rör sig om mindre områden med ”prickad mark” som inte får 
bebyggas föreslår vi ett markpris av 10 kronor per kvadratmeter. Åtgärden 
medför ingen nämnvärd fördyring i förrättningen varför kommunen föreslås 
stå för samtliga fastighetsbildningskostnader. 
 
I samband med avstyckning av villatomer på Bergvägen i Järvsö har frågan 
uppkommit om försäljningar till kringliggande fastigheter för att städa upp 
problem med byggnader som ligger utanför och nära tomtgräns. 
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Fastigheten Öje 11:20 har öster om sig ett område som i detaljplanen är 
menat att ingå i Öje 11:20. Området har en areal av ca 1 410 kvm. 
 
Området ligger i mycket stark lutning och har en befintlig VA-ledning 
igenom sig. Området får bebyggas med enklare byggnad som exempelvis 
förråd. Detta torde vara komplicerat för att inte säga omöjligt med avseende 
på ovanstående förhållanden.   
 
Det kommer heller inte att finnas någon anslutning till området när 
tomtavstyckningen är klar. Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår med 
hänvisning till ovanstående att området säljs till ägaren av Öje 11:20 för en 
köpeskilling av 10 kronor per kvadratmeter. Fastighetsbildningen blir inte 
nämnvärt fördyrad av detta varför kommunen föreslås erlägga 
fastighetsbildningskostnaden. 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelser och kartor 4 december 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
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§ 161 Dnr 00006/2017  

Information om asfaltsplan 2017 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Gatuingenjör Roland Wallström informerar om det som gjorts i asfaltsplanen 
i år: 
 
Underhållsasfaltering: 
 
• Ämbarbovägen från förskolan och 100 meter mot väg 84 samt från 

förskolan till vändplan. 
 
• Ringvägen från Doktorsgatan till sista kvarteret mot Molinsgatan. 
 
• Södra Järnvägsgatan (Löjtnantsgatan-Magasinsgatan). 
 
• Verkstadsskolevägen. 
 
Investeringsprojekt: 
 
• Ny bussinfart till Stenhamreskolan, flytt av parkering och ny taxificka 

samt gupp där barnen ska passera över Västra Gränsgatan. 
Medfinansierat av Trafikverket. 

 
• Ny GC-väg längs Doktorsgatan påbörjades. Markavtal har slutits med 

Region Gävleborg. Ett avtal behöver även slutas med Ljusdalshem där 
GC-väg förläggs. 

 
• Genom stationsparken i Järvsö skapades en ny GC-förbindelse mellan 

perrongen och Stenevägen. Ett träd flyttades också i parken. 
 
• Renovering av Bokhandlargränd mellan Norra Järnvägsgatan  och 

Postplan, inleddes i samarbete med Fastighets AB Seglet. Upphandlad 
markentrprenör Hälsinge markentreprenad AB. 
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• Öjevägen södra delen i Järvsö asfalterades. 
 
• Ny gång- och cykelväg byggdes genom breddning av befintlig trottoar 

längs Södra Järnvägsgatan  från Magasinsgatan till Löjtnantsgatan. 
Även gatan fick ny asfalt. 

 
• På Verkstadsskolevägen byggdes nytt övergångsställe som efterfrågats 

av allmänheten. Del av gatan fick även ny asfalt. 
 
• Del av Per-Ersvägen asfalterades. 
 
• Bygget av ny GC-väg längs Norrkämstavägen fortsatte med asfaltering 

av biten Nordgatan samt nybyggnation ner mot Norrkämstaleden. Även 
vägen närmast leden renoverades med hjälp av infräsning av nytt 
bärlager. 

 
• Gammelvägen i Los grävdes delvis ur och förbereddes för nyasfaltering 

som ska ske nästa år. 
 
• Arbetena på Hantverkargatan som påbörjades 2016, gjordes färdigt med 

urgrävningar, ny kantsten och asfaltering av både gata och trottoar. 
 
 

Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 162 Dnr 00524/2017  

Ansökan från Musik i Ljusdal om bidrag till extrainsatt 
konsert med Gävle symfoniorkester 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 

1. Bidragsansökan från föreningen Musik i Ljusdal, avseende ekonomiskt 
bidrag om 15 000 kronor till konsertarrangemang med Gävle 
Symfoniorkester i Ljusdal den 2 februari 2018 bifalles. 
 

2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens centrala konto för 
arrangemangsstöd.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Musik i Ljusdal har fått erbjudande från Gävle Symfoniorkester 
om att arrangera en konsert i Ljusdal den 2 februari 2018. Då föreningens 
ordinarie konsertprogram för våren 2018 redan är planerat finns inget 
ekonomiskt utrymme för föreningen att själv fullt ut finansiera detta 
evenemang. Konserten planeras äga rum på den nyligen renoverade 
”Slottescenen” (f d Slotteaulan) och med full orkesteruppsättning från Gävle 
Symfoniorkester, vilket inte har skett i Ljusdal på väldigt många år. Därför 
förväntas ett stort intresse för denna konsert, såväl publikt som medialt.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets skrivelse 1 december 2017 
Ansökan från Musik i Ljusdal 1 december 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Björn Mårtensson (S): bifall till 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
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Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsutskottet 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 163 Dnr 00337/2017  

Ansökan från Ljusdals Filmförening om utökat 
verksamhetsbidrag år 2017 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 

1. Ärendet återremitteras för att fler uppgifter ska begäras in från 
föreningen, till exempel verksamhetsberättelse. Bidragsnivåerna till 
Filmföreningen ska utredas.  

Sammanfattning av ärendet 

Filmföreningen arrangerar visningar av kvalitetfilm på Riobiografen och 
erhåller ett driftsbidrag om 30 000 kronor från kommunen sedan 10 år 
tillbaka. På grund av ökade kostnader av både visningsavgifter och 
programråd ansöker Ljusdals filmförening om en ökning av bidraget till 
54 000 kronor.            
 
Ljusdals Filmförening arrangerar kvalitetsfilmvisningar för Ljusdalsbor i alla 
åldrar genom en vår- och höstsäsong samt ger subventioneringar av 
ungdomsbiljetter. På grund av ett ökat kostnadsläge av både visningsavgifter 
och programråd ansöker föreningen om ett utökat bidrag om 24 000 kronor 
årligen.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 4 december 2017 att 
kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Bevilja ansökan om utökat årligt driftsbidrag med 20 000 kronor. 
 
2. Pengarna tas år 2018 från kommunstyrelsens konto till förfogande samt 

tillförs år 2019 till samhällutvecklingsförvaltningens årliga budget.
           

 
De senaste åren har filmföreningen beviljats tilläggsbelopp till den avsatta 
summan om 30 000 kronor på grund av de ökade kostnaderna bland annat 
kring de programråd som utgör grunden för att välja ut filmerna som visas. 
En kostnad om 6 000 kronor utgör också en administrativ kostnad vilket 
vanligtvis endast beviljas om 1 000 kronor när det gäller andra 
kulturföreningsbidragsmottagare.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 december 2017 
Ansökan från Ljusdals Filmförening 4 december 2017 

Yrkanden 

Björn Mårtensson (S): Ärendet återremitteras för att fler uppgifter ska 
begäras in från föreningen, till exempel verksamhetsberättelse. 
Bidragsnivåerna till Filmföreningen ska utredas.  
 
László Gönczi (MP): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
Avslag till Björn Mårtenssons förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och finner 
att det ska återremitteras.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 164 Dnr 00284/2017  

Ansökan från Loosgrufvans förening om utökat 
driftbidrag 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Föreningen Loosgrufvan ansökan om utökat årligt driftsbidrag med 

60 000 kronor beviljas.  
 

2. Pengar tas år 2018 från kommunstyrelsens konto till förfogande. År 
2019 och framåt tillförs beloppet samhällsutvecklingsförvaltningens 
årliga budget.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Loosgrufvan driver sedan 2008 verksamheten vid koboltgruvan i 
Loos och erhåller sedan dess ett årligt driftsbidrag om 60 000 kronor. Då 
gruvans verksamhet förändrats och utökats ansöker föreningen om ett ökat 
driftsbidrag om 60 000 kronor till sammanlagt 120 000 kronor per år.
            
Verksamheten vid besöksgruvan i Los har idag öppet dagligen mellan 6 juni 
och första veckan i september med guidningar, butik och filmvisningar på 
programmet. Övrig tid tas idag förbokningar av visningar emot på ideell 
basis. Anläggningen är en unik kulturplats som på sikt har god potential att 
bli ett åretruntbesöksmål. De senaste tre åren har antalet besökare ökat från 
2 000 till 3 500. 
 
Den utgiftspost som ökat mest genom åren är lönekostnaderna jämte drift 
och investering bland annat på grund av att föreningen av säkerhetsskäl 
utökat personalstyrkan för att ha två guider på plats under dagtid. 
Inkomsterna från entrén ligger trots ökade besöksantal i paritet med starten 
däremot har medlemsinkomsterna haft en stadig ökning. Butiksförsäljningen 
har varierat men har den senaste tiden legat på en relativ en jämn nivå. 
 
Nya satsningar som den kommande upprustningen av Brynsågen och nya 
guidning av Sophiendahl beräknas dessutom innebära en fördubbling av 
antalet besökare inom de treåriga projektet och beräknas också påverka de 
löpande utgifterna för löner och drift.  
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Om nuvarande bidragsnivån inte ses över tvingas Föreningen Loosgrufvan 
förändra verksamheten i form av att  minska antalet guidningar, öppettider 
samt eventuellt förkorta säsongen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 december 2017 
Ansökan från Föreningen Loosgrufvan 26 maj 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Björn Mårtensson (S), Jonny Mill (LB): bifall till 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
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§ 165 Dnr 00293/2017  

Ansökan från Hälsinglands konstgille om bidrag till 
material för evenemang och utställning 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 

1. Ansökan om bidrag till material för evenemang och utställning avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands konstgille ansöker om ett bidrag om 11 000 kronor till inköp av 
utställningsmaterial för visning av  konst.             
 
Hälsinglands Konstgille har varje år något eller några evenemang. Det kan 
vara utställningar, visning av inköpt konst, studiecirklar. Vid dessa tillfällen 
behövs ofta teknisk utrustning som ofta saknas av tillräcklig kvalitet på 
utställningsplatsen. Vandringsutställningar och liknande riskerar att skadas.  
 
Konstgillet sätter genom sin ansökan fingret på en viktig förutsättning, som 
idag saknas i Ljusdals kommun, för att på ett lämpligt sätt visa olika typer av 
utställningar. Det finns också önskemål från andra grupper och föreningar 
som vill arrangera tillfälliga utställningar på ett säkert och smakfullt sätt. Det 
bör därför inledas en diskussion med flera parter om en lösning som kan 
samutnyttjas. Då årets bidragspott för kulturföreningar redan är intecknad 
och det endast vid särskilda omständigheter beviljas bidrag till 
materialkostnader avslås ansökan.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 december 2017 
Ansökan från Hälsinglands konstgille 31 maj 2017 
 
 
Beslutsexpedierat 
Hälsinglands konstgille 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 166 Dnr 00322/2017  

Information om konsten i Kommunhuset 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Mustafa Haj Ali som är en syriansk konstnär kommer att göra en 
utsmyckning till biblioteket. Konstformen kallas Ajami och konstverket 
kommer att vara en omramning av klockan i biblioteket och fungera som ett 
blickfång ovanför disken i biblioteket. Integrationsverksamheten kommer att 
betala hälften av konstverket och kulturenheten den andra hälften.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 167 Dnr 00520/2017  

Information om Artscape Ljusdal 2019 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Grundarna av Artscape har besökt Ljusdal och vill anordna en 
gatukonstfestival här år 2019. Det handlar om en festival och gatufest där 
urbankonsten skapas och visas upp för en stor samling besökare. 
 
Besökets föregicks av att en grupp från Ljusdal besökte Artscape.  
 
Artscape är Skandinaviens ledande organisation inom Urbankonst. Det är en 
ideell organisation som har arrangerat ett antal Street art festivaler och 
projekt de senaste åren i bland annat Malmö, Göteborg och Värmland. 
 
I samband med projekten bjuds allmänheten in. Tanken och strävan är att 
alla ska vara nöjda. 
 
I Ljusdals kommer ett Street art-galleri startas i mars i Unitis gamla lokaler.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 168 Dnr 00238/2017  

Medborgarförslag gällande cykelväg mellan 
Korskrogen och Färila 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att namnlistan skickas till Region 

Gävleborg.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Det föreslås att 
Ljusdals kommun och Region Gävleborg gemensamt bekostar en cykelväg 
mellan Korskrogen och Färila. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 88 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att gång- och 
cykelvägar längs statlig väg brukar anläggas av Trafikverket med medel från 
länstransportplanen som beslutas av Regionen. Samtliga kommuner inom 
Gävleborgs län har ett antal prioriterade objekt som de lämnar in till Region 
Gävleborg inför framtagande av länstransportplan. I år har kommunen även 
haft möjlighet att trycka extra på de gång- och cykelvägsåtgärder som 
kommunen anser bör prioriteras, i och med framtagandet av en Regional 
Cykelplan. Sträckan Korskorgen – Svedja ligger på tredje plats i kommunens 
prioritetlista, endast gång- och cykelvägen mellan Nore – Måga och den 
felande länken i Los har högre prioritering. Förvaltningen föreslår att 
namnlistan vidarebefordras till Region Gävleborg.      
    
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att anläggandet av 
cykelvägar är viktigt för att utveckla vår kommun. Det handlar om 
miljömässiga och hälsobefrämjande transportsätt.  Cykelvägar är också 
väsentliga för besöksnäringen. Gång- och cykelvägar längs statlig väg 
anläggs av Trafikverket och beskostas av medel ur länstransportplanen som 
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beslutas av Region Gävleborg. Ordföranden föreslår att förslaget och 
namnlistan skickas till Regionen och kommun får ta upp denna cykelväg i 
kommande samtal med Trafikverket och Region Gävleborg. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 27 november 2017 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 24 oktober 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 12 juni 2017, § 88 
Medborgarförslag 26 april 2017 

Yrkanden 

László Gönczi (MP), Sören Görgård (C), Christer Sjöström (M): bifall till 
kommunstyrelsens ordförandes förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 
samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
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§ 169 Dnr 00279/2017  

Medborgarförslag gällande Västra Gränsgatan 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande Västra Gränsgatan har inkommit till 
kommunfullmäktige. Förslagsställarna föreslår att befintlig infart ska 
användas och marknivån justeras för att eliminera skador på bussarna. Detta 
förslag borde, enligt förslagsställarna, medföra att kostnaderna blir väsentligt 
mindre. 
 
Bussinfarten från Oves golv bör sneddas över parkeringen. Detta gör att 
infarten blir rakare när den sammanfaller med nuvarande bussgata.   
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 89 att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. I 
sitt yttrande skriver förvaltningen att behovet av en ny infart för bussarna 
som ska lämna av eller hämta upp elever från Stenhamreskolan har kommit 
fram i samråd med bussbolag och skolskjutshandläggare. Den tidigare 
angöringen innebar stor påfrestning på bussarna, stort slitage på gatan och 
dålig arbetsmiljö för chaufförerna. Dessutom gjorde trängseln miljön otrygg 
för barnen och bussarna riskerade att halka efter i tidtabellen. 
 
Ny utformning togs fram i samråd med busschaufförer och skolledning. 
Trafikverket ansåg att projektet var så samhällsnyttigt att 50 procent 
medfinansiering utlovades. Detaljplanen medgav denna lösning och därmed 
kunde projektering påbörjas. Närmaste granne informerades om 
utformningen i mars 2017. En entreprenadsupphandling genomfördes och 
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antagande av anbud skedde den 17 maj 2017. Medborgarförslaget från 
grannarna inkom den 24 maj 2017. 
 
Eftersom medborgarförslaget inkom först efter genomförd entreprenad-
upphandling hade projektet inga möjligheter att ta hänsyn till förslaget.  
  
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att samhällsutveck-
lingsförvaltningen framför att den nya infarten för bussarna har tillkommit 
genom samråd med bussbolag, busschaufförer och skolskjutshandläggare, 
skolledning. Trafikverket ansåg att förändringen var så samhällsnyttig att 
verket bidrog med 50 procent av kostnaden.  
Medborgarförslaget inkom efter det att entreprenadupphandling var 
genomförd och därför kunde inte synpunkter i medborgarförslaget beaktas. 
Mot den bakgrunden föreslås att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 27 november 2017 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 24 oktober 2017 
Kommunfullmäktiges protokoll 12 juni 2017, § 89 
Medborgarförslag 23 maj 2017 
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§ 170 Dnr 00007/2017  

Information om Folkteaterns scenkonstfestival 
Drömmar och Demokrati och varför Ljusdals kommun 
inte deltar 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kultursamordnare Marie Abrahamsson informerar om att Folkteatern i 
Gävleborg är upprörda över att Ljusdals kommun har tackat nej till teaterns 
scenkonstfestival-erbjudande gällande våren 2018. 
 
Anledningen till att kommunen tackat nej är att man i grundskolan arbetar 
med ett omfattande delaktighetsprojekt som redan var planerat innan 
Folkteaterns erbjudande kom. Gymnasiet har visat lågt intresse för 
erbjudandet.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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