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§ 84 Dnr 00352/2018  

Delårsbokslut och helårsprognos 
samhällsutvecklingsförvaltningen 2018 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Samhällsutvecklingsförvaltningens delårsbokslut per augusti 2018 samt 

helårsprognos för 2018 godkänns.  

 

2. Redovisning efterfrågas om löftet till museet om att slippa hyran under 

uppsägningstiden.  

       

Sammanfattning av ärendet 

Drift 

Delårsbokslutet visar på ett överskott på 5 345 000 kronor och 

helårsprognosen visar på ett beräknat överskott på 3 900 000 kronor. De 

största avvikelserna finns på enheterna plan och bygg, fastighet, 

räddningstjänst och bostadsanpassningsbidrag. 

 

Plan och bygg har ett överskott beroende på vakanta tjänster och 

föräldraledigheter under delar av året. Enheten har även tillskjutna medel i 

budgeten för utredning av GC-väg Ljusdal-Järvsö samt översiktsplan Järvsö 

vilka ännu ej har upparbetats. Mätstationen på Östernäs ger ett överskott på 

markhyran.  

 

Fastighetsenheten har haft lägre driftskostnader främst avseende 

uppvärmning samt att externa intäkter har varit högre än beräknat vilket ger 

ett överskott.  

 

Räddningstjänst visar på ett underskott främst beroende på högre 

utryckningskostnader på grund av många larm samt självrisken på 

skogsbranden. 

 

Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder beräknas bli lägre vilket ger ett 

överskott. 
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Investering 

Helårsprognosen visar på totalen ingen avvikelse mot budget. 

 

De projekt som visar en avvikelse är vägentréområden Ljusdal, ombyggnad 

och renovering ridhuset, ombyggnad f d mode Slottegymnasiet, ombyggnad 

för 3:or Nybo skola samt solhattar på förskolor och skolor  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 september 2018 

Yrkanden 

László Gönczi (MP): Redovisning efterfrågas om löftet till museet om att 

slippa hyran under uppsägningstiden.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutveck-

lingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.    

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande och finner att samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.    
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§ 85 Dnr 00224/2018  

Yttrande över remiss från Vattenmyndigheten gällande 
samråd inom vattenförvaltningen i Bottenhavets 
vattendistrikt 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Yttrandet godkänns. 

 

 

Yttrande: 

 

Mellanljusnan sträckan Laforsen-Edeforsen är en ca 5,2 mil lång outbyggd 

forssträcka som är beslutat som Natura 2000-område och där även den övre 

hälften är skyddat som naturreservat. I den nedre delen av området finns ett 

strömkraftverk i Edeforsen som påverkar vattendraget. Kraftverket finns inte 

omnämnt i förslaget. Kraftverket är i dåligt skick och bör rivas ut och 

strömvattenmiljön bör återställas. 

 

I nuvarande förslag så framgår det av tabellen 3, som beskriver 

sammanfattande bedömning av åtgärder, att fiskvandring inte föreslås 

byggas från Bollnäs och upp till Mellanljusnan förbi kraftverken i Dönje och 

Norränge. Lottefors finns över huvud taget inte medtaget i listan, varför det 

är oklart hur bedömningen är gjord för detta kraftverk. Dessa prioriteringar 

innebär i sin tur att till exempel havsvandrande lax inte kan ta sig upp till 

Mellanljusnan, vilket den gjort innan kraftverken byggdes. Detta anser 

kommunen är felaktiga prioriteringar. 

 

Ljusdals kommun vill framföra följande sammanfattande synpunkter på 

förslaget: 

- Ljusdals kommun ställer sig i huvudsak positiv till innehållet i 

samrådshandlingarna och de åtgärdsförslag som finns beskrivet för Ljusnan 

samt Voxnan.  

 

- Ljusdals kommun anser, i motsats till förslaget, att det är av mycket stor 

vikt att vandringsvägar byggs förbi samtliga kraftverk från havet och hela 

vägen upp till Mellanljusnan.  
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- Kraftverket i Edeforsen bör beskrivas i förslaget. Kommunen förespråkar 

att det rivs ut och att strömvattenmiljön återställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenmyndigheterna samråder nu om förslag till miljökvalitetsnormer för 

vatten som är kraftigt modifierade på grund av påverkan från vattenkraft. 

Samrådet pågår mellan den 2 maj och den 15 september 2018. Ljusdals 

kommun har fått anstånd med att inkomma med synpunkter på materialet till 

och med den 5 oktober 2018. 

 

Resultatet av Vattenmyndighetens avvägning av åtgärder för Ljusnans KMV 

(kraftigt modifierade vatten)-relaterade anläggningar innebär 

sammanfattningsvis att åtgärder föreslås för att förbättra konnektivitet (upp 

och nedströmsvandring)  och flöden för anläggningarna i Ljusnans nedersta 

del upp till Bollnäs samt i Voxnan.  

 

Dessa områden utgör de nedersta delarna av Ljusnans avrinningsområde som 

historiskt har varit tillgängliga för vandringsfisk från havet. Uppströms 

Bollnäs prioriteras i huvudsak vattenkraften med undantag för att 

flödesåtgärder behöver genomföras för att kunna nå ett gynnsamt 

bevarandetillstånd för Ljusnans Natura 2000-områden.  

 

I nuvarande förslag så framgår det av tabellen 3 i åtgärdsprogrammet för 

Ljusnan, att fiskvandring inte föreslås byggas från Bollnäs och upp till 

Mellanljusnan förbi kraftverken i Dönje och Norränge. Lottefors finns över 

huvud taget inte medtaget i listan, varför det är oklart hur bedömningen är 

gjord för detta kraftverk. Dessa prioriteringar innebär i sin tur att till exempel 

havsvandrande lax inte kan ta sig upp till Mellanljusnan, vilket den gjort 

innan kraftverken byggdes. Detta anser kommunen är felaktiga 

prioriteringar. 

 

I Ljusnans övre delar prioriteras också fiskvandringsmöjligheter vid några 

kraftverk. Vid Öjeforsen bedöms dock kraftnyttan vara större än det 

ekologiska värdet av en fiskvandringsåtgärd varför ingen vandringsåtgärd 

föreslås.   

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 september 2018 
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutveck-

lingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.     
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§ 86 Dnr 00374/2015  

Detaljplan för del av Östernäs 11:4 med flera - förnyelse 
av planuppdrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Detaljplaneuppdraget för del av Östernäs 11:4 med flera förnyas.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader ändrades under 2017 

(SFS 2017:359). För att pågående detaljplan ska planläggas utifrån aktuella 

lagar och gällande bullerförordning anser samhällsutvecklingsförvaltningen 

att planuppdraget ska förnyas.     

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 september 2018     

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutveck-

lingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt      
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§ 87 Dnr 00498/2016  

Detaljplan för fastigheten Öje 11:32 med flera i Järvsö - 
beslut om uppdrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för Öje 11:32 med flera i Järvsö. 

 

2. Den sökande betalar planavgift enligt antagen plan- och bygglovstaxa 

för del av detaljplan, i övrigt uttas planavgift i samband med bygglov. 

 

3. När planförslaget upprättats skickas det ut på samråd.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 13 juni 2017, § 90 att ge 

Ljusdalshem AB planbesked för Öje 11:32 i Järvsö. Syftet med 

planläggningen bedöms förenlig med den fördjupade översiktsplanen för 

Järvsö (2014). FÖP Järvsö pekar även ut det närliggande campingområdet 

som ett lämpligt bebyggelseområde som bör nyttjas för att utveckla den 

centrumnära bebyggelsen. Samhällsutvecklingsförvaltningen anser därför att 

planuppdraget även bör omfatta denna fastighet. 

 

Fastigheterna Öje 9:50, Öje 9:90, Öje 11:2 och Öje 11:21 ägs av kommunen 

och S:7 av Järvsö storskifteslag, i övrigt är resterande fastigheter inom 

planområdet privatägda. 

 

Planområdet omfattas av tre detaljplaner; 

 Detaljplan för Öje 11:19 och 11:21 i Järvsö (2002) vilken anger 

friluftsområde för nuvarande camping. 

 Förslag till ändrad byggnadsplan i Järvsö, Ljusdals kommun (1975) 

vilken anger bebyggelse i ett plan.  

 Detaljplan för Hedenlundsvägen och del av Stationsgatan (2016) vilken 

anger naturmark, gata samt teknisk anläggning.  

 

Planläggningen syftar till att i huvudsak pröva en utökning av 

bostadsbebyggelsen. 
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Planförslaget bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och någon 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte. Länsstyrelsen delar 

denna uppfattning enligt beslut 3 september 2018. 

  

Planprocessen bedöms kunna ske genom ett standardförfarande. 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 september 2018   

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutveck-

lingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.   

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt      
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§ 88 Dnr 00499/2016  

Detaljplan för del av fastigheten Öje 28:1 med flera i 
Järvsö - beslut om uppdrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för del av fastigheten Öje 28:1 m.fl. i Järvsö. 

 

2. Den sökande betalar planavgift enligt antagen plan och bygglovtaxa för 

del av detaljplan, i övrigt uttas planavgift i samband med bygglov. 

 

3. När förslaget upprättats skickas det ut på samråd. 

           

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsutvecklingsutskotten gav den 13 juni 2017, § 89 Ljusdalshem AB 

ett positivt planbesked för planläggning på fastigheten Öje 28:1. Syfte är att 

möjliggöra bostäder i form av fyravåningshus. 

 

Området omfattas idag av två detaljplaner; 

 Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för del av Järvsö 

Stationssamhälle (Del av fastigheten Öje 6:1 med flera), laga kraft 1965. 

 

 Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för del av Järvsö 

Stationssamhälle (Del av fastigheten Öje 28:1 med flera), laga kraft 1974. 

 

Planerna medger idag, inom fastigheten, bostadsbebyggelse i högst två 

våningar jämte markvåning. Stora delar av marken är prickmarkerad och får 

således inte bebyggas. 

 

Fastigheten Öje 28:1 ägs av Ljusdals kommun och var bebyggd fram till 

2005 med flerbostadshus.  

 

Syftet med planen strider inte mot den kommuntäckande översiktsplanen 

eller den fördjupade översiktsplanen för Järvsö (2014). Området beskrivs 

som ett strategiskt bebyggelseområde i centralt läge med närhet till 

kommunikationer, service och anslutning till kommunalt VA. 
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Planförslaget bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och någon 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte. Länsstyrelsen delar denna 

uppfattning enligt beslut den 30 augusti 2018.  

 

Planen bedöms kunna upprättas genom standardförfarande.       

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 september 2018    

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutveck-

lingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt      
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§ 89 Dnr 00300/2018  

Önskemål om att få köpa del av Öje 28:1 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Den berörda marken säljs inte.         

 

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Ljusdal Öje 6:50 önskar köpa del av fastigheten 

Ljusdal Öje 28:1 i  syftet är att utöka sin tomt.  

 

Marken som önskas köpa är i dag centrumnära jordbruksmark i Järvsö. Det 

finns ett syfte i att ha kvar områden som dessa för att bevara värdena i ett 

levande landskap. Marken ligger nära järnvägen och en bäck som kan 

komma att få ett större flöde i och med utbyggnad av Järvsöbacken. 

Kommunen har ett arrendekontrakt som för tillfället är pausat på grund av 

byggnationen av trygghetsboende på fastigheten Öje 28:9.            

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 23 augusti 2018   

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutveck-

lingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Sökanden 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt      
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§ 90 Dnr 00301/2018  

Önskemål om att köpa fastigheten Nor 1:22 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kommunen säljer fastigheten Nor 1:22 till ägaren av fastigheten Järvsö-

Vik 5:10 till en köpeskilling av 10 kronor per kvadratmeter.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Nor 1:22 är en lantbruksfastighet på 1 003 kvadratmeter som är 

helt omgärdad av fastigheten Järvsö-Vik 5:10. På fastigheten har det tidigare 

legat en vattenkälla som försörjde skolan med flera med vatten men denna 

används inte längre. På senare år har ägaren till fastigheten Järvsö-Vik 5:10 

haft nyttjanderätt för bete på marken och han önskar nu köpa marken. 

 

På fastigheten finns betesmark samt en björkdunge och sly.            

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets skrivelse 27 augusti 2018 

Förfrågan om att köpa mark 3 juli 2018  

Yrkanden 

László Gönczi (MP): bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att utskottet bifaller detta.  
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§ 91 Dnr 00355/2018  

Önskemål från CMJ Allservice om att få köpa Norrbyn 
12:1 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Kommunen säljer inte fastigheten Norrbyn 12:1.     

 

Sammanfattning av ärendet 

CMJ Allservice AB, ägare av fastigheten Norrbyn 1:15, har inkommit med 

en förfrågan om att köpa fastigheten Norrbyn 12:1 som till stor del består av 

en väg som delar av fastigheten Norrbyn 1:15 i två delar. Företagets planer 

är att göra en hård yta för uppställning av redskap och maskiner. 

 

Vägen som ligger på fastigheten 12:1 används vid trafik från tätorten till 

skidbacken och flera bofasta har kontaktat oss med en oro att tillgänglig-

heten till vägen kommer att försämras.          

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 september 2018 

Förfrågan om att få köpa mark 17 augusti 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutveck-

lingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

CMJ Allservice AB 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt      
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§ 92 Dnr 00358/2018  

Önskemål från Mackes Gräv AB om att få köpa del av 
fastigheten Tå 11:1 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Kommunen säljer ett område om cirka 12 000 kvadratmeter av Tå 11:1 

till Mackes Gräv AB. 

 

2. Köpeskillingen ska utgöra 25 kronor per kvadratmeter och 

fastighetsbildningskostnader ska erläggas av köparen.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Mackes Gräv AB har arrenderat markområdet sedan 2012 för upplag av sten 

och grus samt uppställning av maskiner. De önskar nu köpa markområdet för 

att ha möjlighet att utveckla verksamheten. 

 

Markområdet är planlagt som industrimark.    

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 september 2018 

Förfrågan om att få köpa mark samt kartbilagor 31 augusti 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutveck-

lingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Mackes Gräv AB 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt 
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§ 93 Dnr 00363/2018  

Önskemål från BRF Gärdet om att få köpa del av 
fastigheten Stenhamre 31:1 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Kommunen säljer ett område om cirka 250 kvadratmeter av fastigheten 

Stenhamre 31:1 till Bostadsrättsföreningen Gärde för en köpeskilling av 

100 kronor per kvadratmeter. 

 

2. Det försålda området ska genom fastighetsreglering tillföras BRF 

Gärdes fastighet Stenhamre 16:9, kostnaden för fastighetsregleringen 

betalas av köparen.     

 

Sammanfattning av ärendet 

BRF Gärde önskar förvärva ett område om cirka 210 kvadratmeter av 

fastigheten Stenhamre 31:1. Området ligger inom planlagd mark för 

garage/p-platser.  

 

Avsikten med markförvärvet är att BRF Gärde är i behov av P-platser och 

önskar därför att på nämnda mark anlägga cirka 4-5 stycken 

parkeringsplatser för nyttjande av boende samt av besökande till företag som 

hyr lokaler hos BRF Gärde.         

 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 september 2018 

Förfrågan från BRF Gärde om markförvärv 30 augusti 2018   

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsutvecklingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller 

detta.      

 

Beslutsexpediering 

BRF Gärdet 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt      
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§ 94 Dnr 00365/2018  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avslås med motiveringen att 

avsikten med bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga 

funktioner i bostaden och inte att tillskapa nya funktioner eller åtgärda 

saker som behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker.  

 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 

gällande ombyggnad av duschrum. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att ansökan avslås med 

motiveringen att avsikten med bostadsanpassningsbidrag är att anpassa 

befintliga funktioner i bostaden och inte att tillskapa nya funktioner eller 

åtgärda saker som behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker.  

Yrkanden 

Irené Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att utskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Sökanden (protokollsutdrag+besvärhänvisning) 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt      
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§ 95 Dnr 00366/2018  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Renoveringen av badrum avslås eftersom det bedöms vara ett led i en 

allmän upprustning av badrummet och avsikten med 

bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga funktioner i bostaden 

och inte att tillskapa nya funktioner eller åtgärda saker som behöver 

åtgärdas av väsentligen andra orsaker.  

 

2. Ansökan om bidrag till ramp vid entrén återremitteras för att utreda vad 

kostnaden för detta kan bli.  

 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 

gällande renovering av badrum samt byggande av ramp vid entrén. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att renoveringen av badrum avslås 

eftersom det bedöms vara ett led i en allmän upprustning av badrummet och 

avsikten med bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga funktioner i 

bostaden och inte att tillskapa nya funktioner eller åtgärda saker som 

behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker.  

 

Ansökan om bidrag till ramp vid entrén föreslås återremitteras eftersom det 

saknas uppgift om kostnad i ansökan och kostnaden behöver utredas. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutveck-

lingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Sökanden (protokollsutdrag+besvärhänvisning) 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt      
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§ 96 Dnr 00367/2018  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag återremitteras för vidare 

utredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 

gällande ombyggnad/tillbyggnad av WC/tvätt för att tillskapa 

duschmöjlighet. 

 

Samhällsutvecklingsutskottet skriver i sitt granskningsyttrande att 

tillbyggnad av befintlig WC/tvätt är ett led i en allmän upprustning till 

dagens bostadsstandard. En anpassning av befintligt duschrum på våning två 

samt installation av trapphiss medför att sökanden får tillgänglig till dusch. 

Avsikten med bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga funktioner i 

bostaden och inte att tillskapa nya funktioner eller åtgärda saker som 

behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker.  

 

Därför föreslås att ärendet återremitteras för utredande av de åtgärder och 

kostnader som installation av trapphiss samt anpassning av duschrum på 

våning två medför.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutveck-

lingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Akt      
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§ 97 Dnr 00368/2018  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avslås med motiveringen att 

avsikten med bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga 

funktioner i bostaden och inte att tillskapa nya funktioner eller åtgärda 

saker som behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker.  

 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 

gällande ombyggnad av befintligt duschrum för att tillskapa en mer 

användbar dusch. 

 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag avslås med motiveringen att avsikten med 

bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga funktioner i bostaden och 

inte att tillskapa nya funktioner eller åtgärda saker som behöver åtgärdas av 

väsentligen andra orsaker.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutveck-

lingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Sökanden (protokollsutdrag+besvärhänvisning) 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt      
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§ 98 Dnr 00369/2018  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Ärendet återremitteras för att få ett förtydligande från 

arbetsterapeuterna.    

 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 

gällande tillbyggnad av toalett för att tillskapa en användbar duschplats. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag avslås med motiveringen att avsikten med 

bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga funktioner i bostaden och 

inte att tillskapa nya funktioner eller åtgärda saker som behöver åtgärdas av 

väsentligen andra orsaker.  

Yrkanden 

Irené Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 

 

Christer Sjöström (M): Ärendet återremitteras.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 

samhällsutskottet beslutar i enlighet med Christer Sjöströms yrkande.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Akt      
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§ 99 Dnr 00370/2018  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Ärendet återremitteras för att få ett förtydligande från 

arbetsterapeuterna.    

 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 

gällande ombyggnad av befintligt duschrum för att tillskapa en mer 

användbar duschplats samt breddning av dörr och borttagning av trösklar. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att ansökan om bostads-

anpassningsbidrag avslås med motiveringen att avsikten med 

bostadsanpassningsbidrag är att anpassa befintliga funktioner i bostaden och 

inte att tillskapa nya funktioner eller åtgärda saker som behöver åtgärdas av 

väsentligen andra orsaker.  

Yrkanden 

Irené Jonsson (S): ärendet återremitteras.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att utskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Akt      
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§ 100 Dnr 00326/2018  

Ansökan från Näsbergs Fritidsklubb om att få Näsbergs 
gamla skola godkänd som samlingslokal 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Näsbergs gamla skola godkänns som samlingslokal från och med 1 

januari 2019.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Gamla skolan i Näsberg är byns samlingslokal sedan många år i alla 

avseenden och driftkostnaderna uppgår till cirka 20 000 kronor per år. 

Bidragsbudgeten som finns för samlingslokaler är för år 2019 500 000 

kronor som ska fördelas ut på sammanlagt 23-25 samlingslokaler i 

kommunen. I snitt har bidragsprocenten över tid varierat mellan 35-46 

procent av den drift som föreningarna redovisar enligt gängse rutiner.  

 

Det finns utrymme för att även Näsbergs gamla skola ska kunna vara med i 

denna fördelning av pengar för samlingslokaler.           

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2018 

Ansökan om att Näsbergs gamla skola ska bli samlingslokal 12 juli 2018 

Yrkanden 

Irené Jonsson (S), Christer Sjöström (M), László Gönczi (MP), Ulf Nyman (C): 

bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att utskottet bifaller detta.  
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§ 101 Dnr 00346/2018  

Ansökan från Färilarevyn om att få Revylokalen 
godkänd som samlingslokal 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Färilarevyns lokal godkänns som samlingslokal från och med 1 januari 

2019.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Färilarevyn har med ideella krafter rustat upp och byggt om den tidigare 

tandkliniken till revylokal och samlingslokal. Driftkostnaderna uppgår till 

cirka 35 000 kronor per år. Bidragsbudgeten som finns för samlingslokaler är 

för år 2019 500 000 kronor som ska fördelas ut på sammanlagt 23-25 

samlingslokaler i kommunen. I snitt har bidragsprocenten över tid varierat 

mellan 35-46 procent av den drift som föreningarna redovisar enligt gängse 

rutiner.  

 

Det finns utrymme för att även Färilarevyns lokal ska kunna vara med i 

denna fördelning av pengar för samlingslokaler.          

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2018 

Yrkanden 

Irené Jonsson (S), Christer Sjöström (M), László Gönczi (MP) Ulf Nyman (C), 

Jonny Mill (LB): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att utskottet bifaller detta.  
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§ 102 Dnr 00345/2018  

Anläggningarna Kajvall och Kolsvedja 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Anläggningen Kolsvedja arrenderas ut för ytterligare 1 år framåt. 

Utvärdering sker efter detta och underlag tas fram för ett mer långsiktigt 

beslut om hur kommunen går vidare gällande en fortsatt satsning på att 

arrendera ut eller avyttra.  

 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Ärendet gällande Kajvall återremitteras för att inhämta 

omsorgsnämndens yttrande gällande eventuellt intresse att driva Kajvall.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Under ett antal år har det varit svårigheter att hitta arrendatorer för 

anläggningarna Kajvall och Kolsvedjastugan. Under vissa perioder har detta 

inneburit att anläggningarna hållits helt stängda. Förutsättningar för att driva 

anläggningarna är mycket begränsade och det är svårt att få ekonomin att gå 

ihop. För kommuninvånarna har Kajvall och Kolsvedja varit nostalgiska 

mötesplatser rent historiskt, men i dagens läge kan vi konstatera att intresset 

för dessa svalnat. Intresset för friluftsliv, konkurrensen och utbudet i övrigt 

finns på andra platser i kommuninvånarnas omedelbara närhet som gör att 

man inte väljer Kajvall vintertid. Med anledning av detta bör ett antal olika 

beslut tas innan båda anläggningarna, som ägs av Ljusdals kommun, 

förfaller.  

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 27 augusti 2018: 

 

 Anläggningen Kajvall avyttras och tas med på den lista gällande av 

möjliga objekt som kommunen ska sälja.  

 

 Anläggningen Kolsvedja arrenderas ut för ytterligare 1 år framåt. 

Utvärdering sker efter detta och underlag tas fram för ett mer långsiktigt 

beslut hur kommunen går vidare gällande en fortsatt satsning på att 

arrendera ut eller avyttra.     
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Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2018 

Yrkanden 

Irené Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 

 

Jonny Mill (LB), László Gönczi (MP): ärendet gällande Kajvall åter-

remitteras för att inhämta omsorgsnämnden yttrande gällande eventuellt 

intresse att driva Kajvall.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irené Jonssons 

yrkande gällande Kolsvedjastugan och finner att samhällsutvecklings-

utskottet bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer yrkandena gällande Kajvall mot varandra och finner att 

ärendet ska återremitteras. 

 

 

Beslutsexpediering 

Omsorgsnämnden 

Samhällsutvecklingsförvaltningen  

Akt       
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§ 103 Dnr 00348/2018  

Ansökan från Järvsö Arena och Järvsö IK om 
ekonomiskt stöd till ny kompressor till kylanläggning 
för ispisten i Järvsö Ishall 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ansökan från Järvsö Arena AB om ekonomiskt bidrag på 177 750 

kronor beviljas. 

  

2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande. 

 

Irené Jonsson (S) deltar inte i beslutet.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kylanläggningen i Järvsö Arena, som inköptes 1999 är mycket sårbar. 

Anläggningen har tre kompressorer för att kunna tillverka och upprätthålla 

is. I dagsläget fungerar endast en kompressor. Om den enda fungerande 

kompressorn skulle haverera, så smälter isen ganska omgående med upphävd 

verksamhet som följd. Att reparera en kompressor kostar enligt offert 

139 500 kronor och då ingår ingen garanti. En ny kostar 177 750 kronor 

installerad och klar med ett års garanti. För att säkerställa fortlöpande 

fungerande verksamhet i Järvsö Arena måste alltså en kompressor repareras 

eller bytas ut. Inom samhällsutvecklingsförvaltningen och fritidsenheten 

finns inte resurser till att bidraga med ekonomiskt stöd angående detta.  

 

Ekonomin för Järvsö Arena AB tillåter inte heller en investering avseende en 

ny kompressor i Järvsö ishall varför en ansökan om ekonomiskt stöd har 

lämnats.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2018 

Ansökan från Järvsö Arena 23 augusti 2018 
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutveck-

lingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.      
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§ 104 Dnr 00361/2015  

Utredning med anledning av medborgarförslag om 
tempererat utomhusbad på Östernäs 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Utredningen godkänns. 

 

2. I nuläget byggs inget utomhusbad vid Östernäs.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 34 att medborgar-

förslaget angående byggande av utomhusbad vid Östernäsområdet bifalles 

såtillvida att en utredning görs för att ta reda på kostnader och andra 

förutsättningar för att anlägga ett tempererat utomhusbad på 

Östernäsområdet.  

 

Enligt fritidsenhetens utredning är det, i detta ansträngda ekonomiska läge 

som helhet i kommunen, alltför kostsamt att anlägga ett tempererat 

utomhusbad. Andra prioriteringar måste tas först.  

 

En anläggning som skulle kunna placeras vid Östernäsområdet innehållande 

en längre 25-50 metersbassäng, en mindre undervisningsbassäng på 12-15 

meter samt en plaskbassäng för de yngsta barnen.  

 

I direkt anslutning skulle ytor med marksten/klinkers och gräsytor anläggas, 

omklädnings- och servicebyggnader upprättas samt en inhägnad med ett 

högre staket med en entrégrind. En uppskattad investering skulle uppgå till 

mellan 18-40 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer årligen en drift- och 

uppvärmningskostnad på cirka 700 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 augusti 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 mars 2017, § 34 

Medborgarförslag 28 augusti 2015 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

László Gönczi (MP): Utredningen godkänns. 

 

Ulf Nyman (C): I nuläget byggs inget utomhusbad vid Östernäs.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena och 

finner att utskottet bifaller detta.  
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§ 105 Dnr 00001/2017  

Omfördelningar i samhällsutvecklingsförvaltningens 
investeringsbudget gällande fritidsanläggningar 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag  

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Förvaltningens förslag om att omfördela investeringsposter inom 

samhällsutvecklingsförvaltningen bifalles enligt förvaltningens förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Befintlig investeringspost 2018 (800 000 kronor) för indragning av 

fjärrvärme vid Idrottsparken omfördelas inom samhällsutvecklings-

förvaltningen för att säkerställa och åtgärda akuta brister i andra 

anläggningsfastigheter, taket på tennishallen samt överbyggnad av luftintag 

vid fotbollstältet på Älvvallen. 

 

Efter utvärdering av tidigare beslut om indragning av fjärrvärme vid 

Idrottsparken har framkommit att denna investering inte bör genomföras i 

dagsläget. Däremot påbörjas snarast en utredning avseende Idrottsparkens 

framtida totala utvecklings- och renoveringsbehov, där också 

energiförsörjningen av anläggningen ingår som en naturlig del. Denna 

utredning ska ske i nära samverkan med alla involverade parter.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 september 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsutveck-

lingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.      
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§ 106 Dnr 00324/2017  

Gatubelysning i Hamra 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Ärendet gällande gatubelysning i Hamra bordläggs. 

          

Sammanfattning av ärendet 

I Hamra finns en sträcka med belysning fäst på trästolpar med hängande 

luftledning. Ljusdals kommun har länge jobbat med att gräva ner luftledning 

och minska antalet trästolpar. Vägsträcka i Hamra är enskild väg och enligt 

kommunens belysningspolicy ska kommunen inte ha belysning längs enskild 

väg. Samhällsutvecklingsutskottet hade ärendet uppe tidigare i år och gav då 

Gata/park uppdraget att kontakta boende längs sträckan. 

 

De boende längs vägen har sedan dess informerats och de har erbjudits att 

överta hela anläggningen eller enstaka stolpar. De boende har i sin tur 

kontaktat Harma Kapellag men ingen har varit villig att överta anläggningen. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 7 september 2018: 

 

Belysningsanläggningen i Hamra nedmonteras och abonnemanget sägs upp. 

 

Boende längs vägen där belysningen är placerad informeras minst två veckor 

innan nedmontering sker.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 september 2018 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 september 2019  

Yrkanden 

Jonny Mill (LB): ärendet bordläggs. 

 

Irené Jonsson (S): ärendet ska avgöras idag. 
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 

samhällsutvecklingsutskottet bifaller hans eget yrkande.  

 

Omröstning begärs. 

 

Samhällsutvecklingsutskottet bifaller följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till Jonny Mills yrkande. 

 

Nej-röst för bifall till Irené Jonssons yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med två ja-röster, inklusive ordförandens utslagsröst, mot två nej-röster 

bifaller samhällsutvecklingsutskottet Jonny Mills yrkande. En avstår från att 

rösta. 

 

  

Omröstningsprotokoll § 106 

 Ja Nej Avstår 

Jonny Mill (LB) X   

Irené Jonsson (S)   X  

Christer Sjöström (M)    X 

Ulf Nyman (C)   X  

László Gönczi (MP)  X   

Summa: 2 2 1 

Total: 5 

  

 

Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  

Akt      
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§ 107 Dnr 00197/2013  

Rivning av belysningsanläggning Viken Ramsjö 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Ärendet gällande belysningsanläggning Viken Ramsjö bordläggs.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Längs enskild väg i Viken, Ramsjö äger och driftar kommunen en 

gatubelysningsanläggning. Enligt kommunens antagna belysningspolicy ska 

kommunen inte ha belysning längs enskild väg. Kontakt har tagits med 

boende i Viken för att undersöka intresse för ett övertagande av belysningen, 

men ingen har velat ta på sig detta ansvar. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 7 september 2018: 

 

Belysningsanläggningen igenom Viken i Ramsjö nedmonteras och 

abonnemanget sägs upp.  

 

Beslutet skickas ut till samtliga hushåll i Viken minst två veckor innan 

arbetena utförs.             

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 september 2018 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB): ärendet bordläggs. 

 

Irené Jonsson (S): ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 

samhällsutvecklingsutskottet bifaller hans eget yrkande.  

 

Omröstning begärs 

 

Samhällsutvecklingsutskottet bifaller följande propositionsordning: 
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Ja-röst för bifall till Jonny Mills yrkande. 

 

Nej-röst för bifall till Irené Jonssons yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med två ja-röster, inklusive ordförandens utslagsröst, mot två nej-röster 

bifaller samhällsutvecklingsutskottet Jonny Mills yrkande. En avstår från att 

rösta. 

 

Omröstningsprotokoll § 107 

 Ja Nej Avstår 

Jonny Mill (LB) X   

Irené Jonsson (S)   X  

Christer Sjöström (M)    X 

Ulf Nyman (C)   X  

László Gönczi (MP)  X   

Summa: 2 2 1 

Total: 5 

     

 

Beslutsexpediering  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  

Akt      
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§ 108 Dnr 00357/2018  

Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt i korsningar i 
Gamla stan i Ljusdal 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Ny lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Boställsgatan mot Södra 

Järnvägsgatan antas. 

 

2. Ny lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Kaptensgatan mot Södra 

Järnvägsgatan antas. 

 

3. Ny lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Stora Jonsgatan mot Gamla 

Kyrkogatan antas. 

 

4. Ny lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Åkerstagatan mot Gamla 

Kyrkogatan antas. 

 

5. Ny lokal trafikföreskrift om stopplikt på Kyrksjövägen mot 

Kaptensgatan antas. 

 

6. Gatuchef och förvaltningschef får på delegation formulera och 

underteckna trafikföreskriften.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Trafiken i Gamla stan följer idag inte gällande trafikregler som säger att 

högerregeln gäller i korsningarna mot Södra Järnvägsgatan och Gamla 

Kyrkogatan. De flesta trafikanter agerar som att man har företräde på ovan 

nämnda gator. Trafikföreskrifterna som föreslås kommer förändra reglerna 

så att trafikanter på Boställsgatan, Kaptensgatan, Stora Jonsgatan och 

Åkerstagatan får väjningsplikt i korsningarna.           

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 september 2018 

Yrkanden 

Irené Jonsson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att utskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt      
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§ 109 Dnr 00009/2018  

Övriga frågor 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Lånecyklar 

Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg informerar om att kommunen 

under sommaren i samarbete med Ljusdal i Centrum ställt ut lånecyklar. 

Centrumvärdarna har ansvarat för att ställa tillbaka cyklarna. Cyklarna har 

varit olåsta, men märkta med kommunens logga med mera. Det har inte fallit 

väl ut och många cyklar har försvunnit. 

 

En fortsättning nästa sommar är planerad, men då planerar man att ha låsta 

cyklar och att organisera någon form av nyckelutlåning. 

 

Även i Järvsö har cykelutlåning funnits, men där har Emma Nordebo Snygg 

inga rapporter om hur det har fungerat. 

 

Transportdispenser 

Emma Nordebo Snygg informerar vidare om de transportdispenser som 

kommunen får för yttrande. Det gäller tunga transporter som ska gå på 

Kyrksjönäsvägen och kommunen kan för det mesta inte säga nej. Emma 

Nordebo Snygg informerar om att det är ett bekymmer då vägen inte är 

byggd för så tunga fordon. Skulle kommunen säga nej blir alternativet att 

fordonen passerar genom centrum istället, vilket inte heller är önskvärt. 

 

Tillgänglighetsanpassningar runt Kommunhuset 

Emma Nordebo Snygg har tidigare informerat om 

tillgänglighetsanpassningar runt omkring Kommunhuset som begärts av 

Rådet för funktionshinderfrågor. Dessa anpassningar är nu i stort sett 

färdigställda.   

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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