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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Enåsenrummet, tisdagen den 13 mars 2018 kl 08:30-12:15 

Beslutande Ledamöter 

Jonny Mill (LB), Ordförande 

Björn Mårtensson (S), 1:e vice ordförande 

Christer Sjöström (M) 

Sören Görgård (C), ersättare för Ulf Nyman (C) 

László Gönczi (MP) 

 
 Ersättare 

Iréne Jonsson (S), ej tjänstgörande ersättare 

 
Övriga deltagande Lasse Norin, chef samhällsutvecklingsförvaltningen  

Kerstin Andersson, ekonom, § 25 

Anders Berg, fastighetschef, § 26 

Roland Nilsson, tillgänglighetsansvarig, § 27 

Viktor Svensson, planingenjör, § 28 

Torleif Bakke, fritidschef, 29-30 

Marie Abrahamsson, kultursamordnare, § 31-32 

Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 

 
Utses att justera Christer Sjöström 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2018-03-16 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer § 25-32 

 Ulrica Swärd Bütikofer   

 Ordförande 

   

 Jonny Mill   

 Justerare 

   

 Christer Sjöström   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-03-13 

Datum för anslags uppsättande 2018-03-16 

Datum för anslags nedtagande 2018-04-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 25 Dnr 00085/2018  

Förslag budgetramar för samhällsutvecklings-
förvaltningen 2019 och ELP 2020-2021 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Förslaget till samhällsutvecklingsförvaltningens budgetramar för 2019 

och ELP 2020-2021 för drift godkänns. 

 

2. Förslaget till samhällsutvecklingsförvaltningens budgetramar för 2019 

och ELP 2020-2021 med tilläggsäskanden för investering godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Driftbudgeten för samhällsutvecklingsförvaltningen har beräknats utifrån 

beslutad ekonomisk långtidsplan (ELP) för 2019 och 2020. Förvaltningen 

har i förslaget valt att kompensera enheterna bibliotek och fritid för ökade 

hyreskostnader samt fritid för ökade driftskostnader avseende det nya 

omklädningsrummet på Älvvallen. Detta medför att övriga kostnadsökningar 

måste inrymmas i enheternas befintliga budgetramar.  

 

Investeringsbudgeten är beräknad utifrån beslutad ELP för 2019-2020. 

Utöver detta finns ytterligare behov av investeringar enligt förvaltningens 

förslag.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 mars 2018 
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§ 26 Dnr 00009/2018  

Driftssammanställning Folkparken 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Anders Berg informerar: 

 

Årsbudget när det gäller driften på Folkparken var 625 000 kronor för 2017. 

Kostnaderna hamnade på 1 337 500 kronor, vilket ger ett underskott på 

712 500 kronor. 

 

De största utgiftsposterna har varit lokalvård (127 000 kr), Trädgårdsskötsel 

(AME 101 600 kr), mindre reparationer och underhåll fastighet (681 000 kr 

varav Mittia 480 000 kr). 

 

Folkparksrestaurangen har varit uthyrd vid 196 tillfällen, varav 101 gånger 

med intäkt och 95 gånger utan intäkt (beroende på att de politiska 

sammanträdena har hållits i Folkparken under tiden Kommunhuset har 

renoverats). 

 

Årsbudget för uthyrningen var 100 000 kronor i intäkt och intäkterna har 

redovisats till 216 200 kronor. Här blir det en avvikelse på 116 200 kronor.  

 

 

Beslutsexpedierat 

Akt 
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§ 27 Dnr 00112/2018  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 187 500 kronor för ombyggnad 

av badrum samt ombyggnad av entré.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 

gällande ombyggnad av badrum/WC samt ombyggnad av entré. Åtgärderna 

har kostnadsberäknats till 187 500 kronor. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag 

beviljas för ombyggnad av badrum/WC samt ombyggnad av entré.  

 

 

Beslutsexpedierat 

Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt 
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§ 28 Dnr 00518/2012  

Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort/köpingen - 
beslut om granskning 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Samrådsredogörelsen och de förslag till ändringar som redovisas under 

respektive synpunkt godkänns.    

 

2. Förslaget till fördjupad översiktsplan för Ljusdal ställs ut för granskning 

med följande ändringar: 

 Några kartor ska uppförstoras och förtydligas. 

 Områden som kan föranleda utökning av LIS-planen i framtida 

revidering ska lyftas fram.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Ljusdal är att komma närmare 

de mål och visioner som är framförda i översiktsplanen och 

projektbeskrivningen. Det sker genom att planen ger vägledning i form av 

förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efterkommande planering, 

lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet.  

 

Planen har under tiden 12 juni till och med 24 juli 2017 varit föremål för 

samråd efter beslut av kommunstyrelsen. Närmare tjugo 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.  

 

Nästa steg är att ställa ut den reviderade planen för granskning. Vid 

granskningen kommer planen att vara tillgänglig för ytterligare synpunkter 

under sex veckor. Inkomna synpunkter kommer därefter att sammanställas i 

ett utlåtande och planen åter revideras för att sedan föreslås antas av 

kommunfullmäktige.  

       

Till de mer omfattande ändringarna hör att minskning av riksintresse för 

kommunikation har motiverats och förtydligas, även nya riktlinjer har 

införts, uppdaterad lagstiftning och nya referenser. Vissa bebyggelse-

områden och utredningsområden har förändrats jämfört med samråds-

förslaget. Dokumentet har även genomgått redaktionella ändringar med 
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bland annat ändrade formuleringar, färre rubriker och ändrade kartor. 

Synpunkterna som uppkom i samband med återremissen har beaktats.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 mars 2018 

Granskningshandling 6 mars 2018 

Miljökonsekvensbeskrivning 6 mars 2018 

Samrådsredogörelse 6 mars 2018     

Yrkanden 

László Gönczi (MP):  

 

1. Ta bort bostadsområdet i Höga. 

2. Några kartor ska uppförstoras och förtydligas. 

3. Områden som kan föranleda utökning av LIS-planen i framtida revidering 

ska lyftas fram. 

4. Norra Järnvägsgatan mellan Coop och Systembolaget ska vara 

utredningsområde för "Shared space". 

 

Sören Görgård (C): Bifall till Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 

Avslag till László Gönczis yrkande 1 gällande Höga. 

Bifall till László Gönczis yrkande 2 gällande större kartor. 

Avslag till László Gönczis yrkande 4 gällande ”Shared space” på Norra 

Järnvägsgatan. 

 

Björn Mårtensson (S): bifall till Sören Görgårds yrkande. 

Bifall till László Gönczis yrkande 3 om LIS-planen. 

 

Jonny Mill (LB): Bifall till László Gönczis yrkande 2 gällande större kartor 

och 3 om LIS-planen.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på var och ett av László Gönczis yrkanden 

och finner att utskottet beslutar att: 

 

Avslå László Gönczis yrkande 1 om att ta bort bostadsområdet i Höga. 

Bifalla László Gönczis yrkande 2 om att några kartor ska uppförstoras och 

förtydligas. 

Bifalla László Gönczis yrkande 3 om att områden som kan föranleda 

utökning av LIS-planen i framtida revidering ska lyftas fram. 
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Avslå László Gönczis yrkande 4 gällande ”Shared space” på Norra 

Järnvägsgatan.  

 

Ordföranden ställer proposition på samhällsutvecklingsförvaltningens 

förslag och finner att utskottet godkänner detta med ovan beslutade 

ändringar.   

Protokollsanteckning 

László Gönczi reserverar sig mot samhällsutvecklingsförvaltningens beslut 

gällande bostadsområdet i Höga och ”Shared Space” på Norra 

Järnvägsgatan.  

 

 

Beslutsexpedierat 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt     
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§ 29 Dnr 00105/2018  

Ljusdals kommuns idrottsstipendier 2017 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Två stipendiater utses. 

 

2. Beslutet skickas till kommunstyrelsen som information. 

 

3. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att hitta lämplig tid för 

utdelning av stipendierna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett 

ungdomsledarstipendium på 10 000 kronor vardera. I år har fyra ansökningar 

inkommit till ungdomsstipendiet och fem till ungdomsledarstipendiet. 

 

Följande ansökningar till Ungdomsstipendiet har inkommit: 

Jonnah Tönners och Matilda Wennberg, fotboll - Ljusdals IF 

Isak Flodberg, Elias Swartswe, Marcus Öhman, bandy - Ljusdals BK 

Felicia Andersson, skytte - Loos Skytteförening 

Pernilla Magnusson, Ridning Privat 

 

Följande ansökningar till Ungdomsledarstipendiet har inkommit: 

Mahdi Karimi och Monovar Mosavi, Ljusdals Parkour 

Sven Persson, Ljusdals IF och Ljusdals BK 

Henrik Estebring, Ljusdals IF 

Pär Larsson, Tallåsens IF 

Jon Persson, Ljusdals Fritids Idrottsklubb. 

 

Fritidschefen har samrått med Ljusdals-Postens sportjournalister samt 

jurymedlemmarna för Dina försäkringars Elitstipendium och lämnat ett 

förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 mars 2018 
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Beslutsexpedierat 

Samhällsutvecklingsförvaltningen  

Delegeringspärm 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 30 Dnr 00536/2017  

Investeringsbidrag samlingslokaler 2018 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Södra Veckobo Fritidsförening beviljas 27 017 kronor.  

 

2. Pengar tas från investeringskontot till samlingslokaler.  

Sammanfattning av ärendet 

En enda ansökan om investeringsbidrag har inkommit på 27 017 kronor från 

Södra Veckebo Fritidsförening. 

 

I budgeten för investeringsbidrag till samlingslokaler finns 100 000 kronor 

avsatta.  

 

Eftersom ansökan ryms i tilldelad budget föreslår samhällsutvecklings-

förvaltningen att ansökan på  27 017 kronor från Södra Veckebo 

Fritidsförening bifalles.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 mars 2018 

Ansökan 13 december 2018 
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§ 31 Dnr 00337/2017  

Ansökan från Ljusdals Filmförening om utökat 
verksamhetsbidrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Ansökan om utökat årligt driftsbidrag med 20 000 kronor beviljas. 

 

2. Pengarna tas år 2018 från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för 

arrangemangs- och projektbidrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Filmföreningen arrangerar visningar av kvalitetsfilm på Riobiografen och 

erhåller ett driftsbidrag om 30 000 kronor från kommunen sedan 10 år 

tillbaka. På grund av bland annat 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 som idag faktureras kulturenheten. Föreningen fyller en 

viktig funktion genom att bredda utbudet av film och komplettera 

verksamheten på ortens biograf. På grund av ett ökat kostnadsläge av både 

visningsavgifter och programråd ansöker föreningen om ett utökat bidrag om 

24 000 kronor årligen.  

 

De tio senaste åren har filmföreningen beviljats tilläggsbelopp åtta gånger till 

den avsatta summan om 30 000 kronor på grund av att vissa kostnader är 

rörliga och ett ökat kostnadsläge  vilket gör att det kan finnas skäl till en 

uppräkning av det nuvarande bidraget.  

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår: 

 

1. Ansökan om utökat årligt driftsbidrag med 20 000 kronor beviljas. 

 

2. Pengarna tas år 2018 från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för 

arrangemangs- och projektbidrag.  

 

 



 

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 

PROTOKOLL 

Sida 

14(17) 

Datum 

2018-03-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 mars 2018 

Sammanställning inkomster 6 mars 2018 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 december 2017, § 163 

Ansökan om ekonomiskt bidrag 4 december 2017 

Yrkanden 

László Gönczi (MP), Sören Görgård (C): bifall till 

samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 

 

Björn Mårtensson (S): bidrag lämnas med 40 000 kronor.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 

samhällsutvecklingsutskottet bifaller förvaltningens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag och Nej-röst 

för bifall till Björn Mårtenssons yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med fyra ja-röster mot en nej-röst bifaller samhällsutvecklingsutskottet 

förvaltningens förslag.   

 

 

Omröstningsprotokoll § 31 

 Ja Nej Avstår 

Jonny Mill (LB) X   

Christer Sjöström (M)  X  X 

Sören Görgård (C)  X   

Björn Mårtensson (S)   X  

László Gönczi (MP)  X   

Summa: 4 1 0 

Total: 5 
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Reservation 

Björn Mårtensson (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Beslutsexpedierat 

Ljusdals Filmförening 

Samhällsutvecklingsförvaltningen  

Delegeringspärm 

Akt 
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§ 32 Dnr 00518/2017  

Ansökan från Järvsö spelmanslag om bidrag till 
spelmansstämma, Kallstämman 2018 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 

 

1. Ansökan från Järvsö Spelmanslag om bidrag till hyra av ljud- och 

ljusanläggning samt tekniker för Kallstämman i Järvsö med 8 500 

kronor bifalles. 

 

2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för 

arrangemangs- och projektbidrag.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Järvsö spelmanslag i samarbete med Studieförbundet Bilda arrangerar varje 

år Kallstämman i Järvsö som är en av få spelmanstämmor som arrangeras 

vintertid. Den uppskattade mötesplatsen för folkmusik och dans har i flera år 

arrangerats på Stenegård. För andra året flyttar stämman även in i Träteatern 

som ger ytterligare möjligheter att utveckla arrangemanget. Endast en 

mindre ljud- och ljusutrustning av äldre modell finns idag på platsen. För att 

få en bra kvalité på upplevelsen behövs professionell kunskap och teknik 

hyras in.  

Beslutsunderlag 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 mars 2018 

Ansökan från Järvsö Spelmanslag 29 november 2017   

 

Yrkanden 

László Gönczi (MP), Sören Görgård (C): bifall till 

samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att 

samhällsutvecklingsutskottet bifaller detta.  
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Beslutsexpedierat 

Järvsö Spelmanslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Delegeringspärm 

Akt      
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