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 Diarienummer 
     
 
§ 189 
 
Information om hur klimatförändringarna beaktas i planarbetet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.   
 
 
Sammanfattning  
 
Planarbetet utgår från plan- och bygglagen där det finns flera paragrafer som tar upp 
klimataspekter. 
 
En kommun kan bli skadeståndsskyldig om den gjort en felaktig bedömning i planarbetet. Det 
är skadeståndslagen som träder in om det skulle bli fråga om skadestånd. Länsstyrelsen har 
ansvar för att överpröva kommunens ställningstaganden (tillsyns- och vägledningsansvar), 
vilket ger en extra vägledning i om kommunen gjort rätt.  
 
Det finns ett antal rättsfall, men det är ganska ovanligt att kommunerna döms till skadestånd. 
 
Länsstyrelsen har en checklista man kan använda sig av i planarbetet: 
 
• Högre temperatur 
• Ökad nederbörd 
• Stigande havsnivå och förändrade flöden 
• Ras, skred och erosion 
 
I skriften ”Klimatanpassning i fysisk planering, vägledning från länsstyrelsen 2012” 
sammanfattar länsstyrelserna kunskapsläget kring klimatförändringarna och ger vägledning, 
rekommendationer, tips och råd om hur kommunerna kan, bör och ska ta hänsyn till de nya 
klimatförutsättningar före, under och efter den fysiska samhällsplaneringen enligt plan- och 
bygglagen.  
 
Det finns också en regional handlingsplan för klimatanpassning i Gävleborgs län. 
 
Andra underlag i bedömningen är: 
• Översiktsplanen 
• Klimatanpassningsportalen (flera myndigheter) 
• Översiktlig stabilitetskartering (myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) 
• Översvämningskartering (100- och 200-årsflöden MSB) 
• SGU kartunderlag om ras, skred och erosion 
 
Forts s 5



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-11-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

5 

 Diarienummer 
     
 
§ 189 forts  
 
Information om hur klimatförändringarna beaktas i planarbetet 
 
• SMHI klimat 
• Vattenförsörjningsplan för Ljusdal 
• Lågpunktskartering Länsstyrelsen 
• MKN Miljökvalitetsnormer 
• Geodataportalen – inhämtande av kartinformation 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0470/16 
 
§ 190 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan avslås med motiveringen att avsikten med bostadsanpassningsbidrag är att 

anpassa befintliga funktioner i bostaden, inte att tillskapa nya funktioner eller åtgärda 
saker som behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker. 

 
 
Sammanfattning  
 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. Ansökan avser 
ombyggnad av entré till inglasad altan med tak. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att ansökan avslås med motiveringen att avsikten 
med bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga funktioner i bostaden, inte att tillskapa 
nya funktioner eller åtgärda saker som behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker. 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
László Gönczi (MP): ärendet ska återremitteras. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis återremissyrkande 
och finner att samhällsutvecklingsförvaltningen avslår detta. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons 
bifallsyrkande och finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Roland Nilsson 
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0469/16 
 
§ 191 
 
Överlåtelse av tomt för kanslibyggnad till Järvsö IF 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Kommunen överlåter och försäljer fastigheten Järvsö Kyrkby 23:34 till Järvsö IF till en 

köpeskilling av en krona. 
 

 
Sammanfattning  
 
Järvsö Syd förvärvade del av Järvsö Kyrkby 23:2  under 2010. På det förvärvade området är 
Järvsö IF:s kanslibyggnad belägen. I det exploateringsavtal som skrevs med Järvsö Syd AB 
föreskrevs att bolaget skulle bekosta och ombesörja flytt av kanslibyggnaden när området 
skulle tas i anspråk för byggnation. I samband med avstyckningen för bolaget avstyckades 
även en ny tomt för kanslibyggnaden. Tomten har beteckningen Järvsö Kyrkby 23:34. Järvsö 
Syd har nu sökt bygglov för nybyggnad i området och byggnaden ska då flyttas till den nya 
tomten. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse och karta 4 november 2016 
 
Yrkanden  
 
 Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Järvsö Syd AB 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0474/16 
 
§ 192 
 
Begäran om planuppdrag gällande Bränta utifrån RFI-process 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utforma detaljplan för 

industriändamål avseende kommunal mark norr om riksväg 84 vid Bränta 
industriområde.  
 

Jonny Mill (LB) deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning  
 
I den pågående RFI-processen avseende eventuella framtida industrietableringar vid Bränta 
industriområde inom verksamhetsområdet ”Sustainable Food” behöver förutsättningarna 
tydliggöras genom att inleda en detaljplaneprocess för de områden som idag inte är 
detaljplanerade för industriändamål. Det område som är aktuellt är beläget norr om riksväg 84 
och är för närvarande delvis detaljplanerat för flygtrafikändamål. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 8 november 2016 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): ärendet återremitteras. I andra hand yrkas avslag till 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer protokoll om bifall eller avslag till László Gönczis återremissyrkande och 
finner att samhällsutvecklingsutskottet avslår detta. 
 
Vidare ställer ordföranden protokoll om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons 
bifallsyrkande och finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
Reservation 
 
László Gönczi reserverar sig mot beslutet om att avgöra ärendet idag. 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm , Akt    
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 Diarienummer 
     
 
§ 193 
 
Information om Räddningstjänsten 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Räddningschef Peter Nystedt informerar om samverkansdiskussioner med 
Kommunalförbundet Södra Hälsingland som han deltagit i tillsammans med Jonny Mill och 
Lars Molin. 
 
Den här typen av diskussioner har tidigare också förts med Hudiksvalls och Nordanstigs 
kommuner som samverkar med en gemensam nämnd, men eftersom Hudiksvalls kommun i 
det fallet skulle ha mycket mer att säga till om än övriga kommuner kom man inte vidare i 
diskussionerna. 
 
I direktionen för kommunalförbundet sitter två politiker från varje kommun, däribland 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
I Kommunalförbundet Södra Hälsingland sammarbetar Söderhamns, Bollnäs och Ovanåkers 
kommuner om bland annat räddningstjänst, men även alkoholhandläggningen sköts i 
förbundet. 
 
Kommunalförbundet har nu bjudit in Ljusdals kommun till diskussioner gällande om vår 
kommun eventuellt skulle ansluta oss till förbundet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0057/09 
 
§ 194 
 
Granskningsförslag för Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samrådsredogörelsen och de förslag till ändringar som redovisas under respektive 

synpunkt godkänns. 
 
2. Förslaget till tematiskt tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

ställs ut för granskning. 
 
 
Sammanfattning  
 
I maj 2009 beslutade kommunstyrelsen att ge samhällsutvecklingsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta ett förslag till ett tematiskt tillägg om landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen till kommunens översiktsplan. 
 
Förslaget har under tiden 13 april till 24 maj 2015 varit föremål för samråd efter beslut 
av kommunstyrelsen. Närmare trettio yttranden har inkommit under samrådstiden. 
Yttrandena finns sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen där det 
framkommer om yttrandena legat till grund för ändringar i planen eller inte. 
 
Bland de mer omfattande ändringarna hör att totalt 13 områden har plockats bort från 
förslaget, samt att fyra nya områden har tillkommit. Samtliga områden har även 
kompletterats med bedömningar gällande riksintressen, tillgänglighet och uppfyllda 
kriterier för landsbygdsutveckling. Dokumentet har även genomgått redaktionella ändringar 
med bland annat ändrad disposition, fler rubriker och nya kartor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 november 2016 
Samrådsredogörelse 3 november 2016 
LIS-plan för Ljusdals kommun 3 november 2016 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP): Avslag till område 18, 54, 16 (Säljesta, norr om vägen i Norr-Säljesta), 
12, 17 och 28 (Skålbosjön) 
 
Björn Mårtensson (S): området i Fågelsjö ska utökas. 
 
Forts s 11
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 Diarienummer 
   KS 0057/09 
 
§ 194 forts 
 
Granskningsförslag för Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på László Gönczis yrkande om finner att utskottet avslår 
dessa. 
  
Ordföranden ställer proposition på Björn Mårtensson yrkande och finner att utskottet avslår 
detta 
 
Omröstning begärs 
 
Propositionsordning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning:  
 
Ja-röst för avslag till Björn Mårtenssons yrkande och nej-röst för bifall till Björn Mårtenssons 
yrkande 2-2 
 
Omröstningsresultat 
 
Med två ja-röster inklusive ordförandens utslagsröst mot två nej-röster beslutar 
samhällsutvecklingsutskottet att avslå Björn Mårtenssons yrkande. Christer Sjöström avstår 
från att rösta. 
 
Reservation  
 
Björn Mårtensson reserverar sig mot beslutet. 
 
Omröstningsprotokoll § 194 
 Ja Nej Avstår 
Jonny Mill (LB) X   
Christer Sjöström (M)   X 
Ulf Nyman (C)   X  
Björn Mårtensson (S)   X  
László Gönczi (MP)  X   
Summa: 2 2 1 
Totalt: 5 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm, Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0329/14 
 
§ 195 
 
Utvärdering av det tematiska tillägget för vindkraft 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras. 
 
 
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 vindkraftverk i drift (fördelade på två parker) och 
tillstånd finns för 156 vindkraftverk (fördelade på fem parker). Ytterligare 55 vindkraftverk 
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 
kommunchef Claes Rydberg 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. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår: 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utforma kravspecifikation inför 

upphandling/anbudsförfarande av utredningsuppdrag, avseende utvärdering/uppdatering 
av tematiskt tillägg för vindkraft. (Vindkraftsplan) 

 
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. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 november 2016  
 
 
Forts s 13
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§ 195 forts 
 
Utvärdering av det tematiska tillägget för vindkraft 
 
 
Yrkanden  
 
László Gönczi (MP): avslag till punkt tre. 
 
Jonny Mill (LB): Ärendet ska återremitteras. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget återremissyrkande och 
finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsutskottets beredning  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0410/13 
 
§ 196 
 
Medborgarförslag gällande projekt med samlad turistisk satsning på den 
lokala skogs- och träindustrins historia 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. I dagsläget utreds inte möjligheterna att inrätta ett skogs- och träindustriellt 

besökscentrum i Ljusdals centrum, då förutsättningar och resurser för en sådan etablering 
inte bedöms finnas inom överskådlig tid.  
 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag om att utreda möjligheter och förutsättningar för en etablering av ett 
skogs- och träindustriellt besökscentrum i Ljusdal som en turistisk satsning har inkommit 
under 2013. Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2014, § 72 att bifalla 
medborgarförslaget såtillvida att en enklare beredning genomförs för att belysa 
förutsättningarna för ett mer omfattande utredningsuppdrag i frågan. Förslagställaren pekar ut 
Östernäs som utgångspunkt för ett eventuellt besökscentrum, men också inbegripande 
flottningsleder med mera. 
 
Den pågående köpingsutvecklingsprocessen (KUP) inbegriper även Östernäs som geografiskt 
område, och någon definitiv plan för fysisk utformning och verksamheter i området finns 
ännu inte färdig. Ett turistiskt besökscentrum av denna modell skulle också kräva avsevärda 
ekonomiska resurser avseende såväl investeringar som löpande driftkostnader. 
Med utgångspunkt i ovanstående föreslås således att i dagsläget inte utreda möjligheterna att 
inrätta ett skogs- och träindustriellt besökscentrum i Ljusdal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 20 oktober 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 14 april 2014, § 72 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0452/16 
 
§ 197 
 
Sammanträdesdagar 2017 för samhällsutvecklingsutskottet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Sammanträdesdagar 2017 för samhällsutvecklingsutskottet godkänns. 

 
 
Sammanfattning  
 
Förslag på sammanträdesdagar för samhällsutvecklingsutskottet:   
 
 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

KsSu 17 14 14 11 9 13 22 19 17 14 12 

 
Beslutsunderlag  
 
 Kommunledningskontorets skrivelse 28 oktober 2016 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 
Akt 
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   KS 0540/15 
 
§ 198 
 
Antagande av fiskevårdsplan för Ljusdals kommun 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Fiskevårdsplanen för Ljusnans tillrinningsområde antas. 

 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att presentera förslag till organisation för 

det fortsatta arbetet med utveckling av fisket och fiskevård i kommunen. 
 
Sammanfattning  
 
År 2011 började Ljusdals kommun att planera för att ta fram en ny, tidsenlig fiskevårdsplan 
samtidigt som medel för en uppstart på projektet avsattes. Året därpå, 2012 tillsattes en 
projektledare för att driva arbetet och framställa fiskevårdsplanen. Fram tills hösten 2015 har 
det, parallellt med att flera fiskevårdsåtgärder projekterats och genomförts, bedrivits ett 
omfattande inventeringsarbete i Ljusnans tillrinningsområde. Rapporten har sedan skickats på 
remiss till politiska organisationer, fiskevårdsområden, byalag/byaråd med flera. 
Fiskevårdsplanen är nu klar.  
 
Fiskevårdsplanen 
Området som berörs och täcks av fiskevårdsplanen omfattar vattendrag och sjöar i Ljusnans 
tillrinningsområde inom Ljusdals kommun. Särskild fokus ligger på de åtta största 
vattensystemen, men ett flertal mindre, i Ljusnan direktmynnande åar och bäckar, ingår också. 
Sammanlagt avhandlas 79 vattendrag med tillhörande sjöar i rapporten. Med en tydlig 
inriktning på en fysisk återställning av vattendragen, har åtgärdsförslag tagits fram för 
respektive objekt. Rapporten är omfattande, för en bra överskådlighet rekommenderas att man 
tidigt läser de sammanfattande rapporterna för respektive vattensystem där det bland annat 
framkommer vilka åtgärder som är viktigast. Längst bak i rapporten finns en åtgärdsplan med 
en prioriteringsordning av vattendrag och åtgärder.  
 
Framtiden 
Den nu färdiga rapporten kommer att utgöra ett viktigt verktyg inför fortsatta 
fiskevårdssatsningar och jobb riktade mot att tillgodose ramdirektivet för vatten, statliga och 
kommunala miljömål. Åtgärderna innebär att förutsättningarna för biologisk mångfald ökar 
och en utveckling av fiskeresursen som är till gagn för utveckling av fiske, friluftsliv och 
näringsliv. Kostnaderna för samtliga åtgärder är grovt uppskattade till en kostnad av totalt 
cirka 31 miljoner kronor. Det finns goda förutsättningar att hitta finansiering för detta externt 
under förutsättning att det finns en funktion som jobbar med frågorna.  
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-11-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0540/15 
 
§ 198 forts 
 
Antagande av fiskevårdsplan för Ljusdals kommun 
 
Ytterligare en fiskevårdsplan för Voxnans avrinningsområde är under framtagande och 
beräknas bli klar i slutet av år 2017. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse 3 november 2016 
Fiskevårdsplan på: 
https://www.ljusdal.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/fiskeiljusdalskommun/fiskevard
splan 
 
Yrkanden  
 
Ulf Nyman (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 

https://www.ljusdal.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/fiskeiljusdalskommun/fiskevardsplan
https://www.ljusdal.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/fiskeiljusdalskommun/fiskevardsplan
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 Diarienummer 
     
 
§ 199 
 
Information om Vikstenstorpet 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Fastighetschef Anders Berg informerar om Vikstenstorpet. 
 
Fastighetsenheten har tillsammans med ramavtalsentreprenören varit vid torpet och träffat 
Harry Högberg och Leif Persson från Vikstenssällskapet. Där gick man igenom vad som 
behöver göras och sedan har priser tagits in. 
 
Totalt kommer åtgärderna att kosta 200 000 kronor. Detta är beställt och kommer att göras 
inför nästa säsong. Bland annat ska tre byggnader få nya plåttak. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 2016-11-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
     
 
§ 200 
 
Återuppbyggnad i Förvaltningshuset 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Fastighetschef Anders Berg informerar om återuppbyggnaden i Förvaltningshuset. 
 
På måndag, den 21 november 2016, genomförs den sista förhandlingen om 
återuppbyggnaden. Då träffar man den centrala samverkansgruppen för att diskutera planerna 
och visa riskanalyser. 
 
Återuppbyggnaden är dock redan påbörjad. Alla avlopp ligger i mark och det är gjutet och 
flytspacklat. 
 
En biblioteksfilial är iordningsställd.  
 
Problemet för fastighetsenheten är att de inte hinner projektera och har fått leja hjälp för detta. 
På grund av överbelastning kommer enheten att anställa extra personal under ett år för att få 
hjälp med projektering (inte bara i Förvaltningshuset). 
 
Målsättning att vara klar till midsommar, men risken är att det blir slutet av augusti. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0463/16 
 
§ 201 
 
Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Epidemivägen 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ärendet återremitteras. 
 
 
Sammanfattning  
 
Sedan friskolan Tallbacken etablerade sig på Epidemivägen har trafiken ökat. Vissa tider på 
dygnet är området extra hårt belastat av trafik, vilket är naturligt kring en skola vid skolstart 
och skolslut. På Epidemivägen uppstår en risk när bilar parkerar på den övre delen, närmast 
Trädgårdsgatan, eftersom sikten och gaturummet är begränsat och många gående och 
cyklande barn behöver passera. Ett parkeringsförbud på denna sträcka (cirka 65 meter innan 
Trädgårdsgatan) kan säkra upp trafikmiljön för barnen som ska passera. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår: 
 
Ny trafikföreskrift om parkeringsförbud på Epidemivägen, 70 meter norr om Ringvägen, 
antas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 november 2016 
Karta och förslag på trafikföreskrift 2 november 2016 
 
Yrkanden  
 
Iréne Jonsson (S): Ärendet återremitteras. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0466/16 
 
§ 202 
 
Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande parkering vid polisstationen 
på Hotellgatan i Ljusdal 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Trafikföreskrift 2161 2010:38 gällande parkering på Hotellgatans norra sida, från 

Hogdinsgatan och 75 meter, upphävs. 
 
 

Sammanfattning  
 
På Hotellgatan utanför Polisen är det idag tillåtet att parkera på båda sidor om gatan längs 
kantsten. Trafiken på Hotellgatan är frekvent och många upplever att det är trångt att passera 
mellan de parkerade bilarna. Därför föreslår förvaltningen att parkeringen närmast polisen ska 
upphöra. För att genomföra denna åtgärd krävs endast att gällande trafikföreskrift upphävs 
eftersom Hotellgatan är huvudled och det därmed råder parkeringsförbud om ingen särskild 
lokal trafikföreskrift finns. Även polisen är mån om att parkeringen upphör utanför dem. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 november 2016 
Karta 2 november 2016 
 
Yrkanden  
 
Iréne Jonsson (S): bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0467/16 
 
§ 203 
 
Ändring av lokal trafikföreskrift om parkering på Ringvägen vid 
Stenhamreskolan 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar  
 
1. Ny trafikföreskrift gällande parkering på Ringvägens södra sida vid Stenhamreskolan 

antas och ersätter därmed den tidigare föreskriften. 
 
 
Sammanfattning   
 
Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Ringvägen (2161 2010:159), 
beslutad den 13 april 2010, behöver omformas sedan parkeringsficka förlängdes förra 
sommaren. Sträckan där parkering är tillåten i 30 minuter ändrades i och med det att fickan 
byggdes om. Föreskriften behöver därför göras om för att stämma med verkligheten.  
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 november 2016 
Karta och förslag till föreskrift 2 november 2016 
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm  
Akt 
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