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 Diarienummer 
   KS 0007/14 
 
§ 170 
 
Information från kommunchefen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar: 
 

• Hälsingerådet sammanträder i Ljusdal 3 september 
• Mellankommunal samverkan, ärende om gemensam överförmyndarnämnd är aktuellt 
• Arbetet med sjukfrånvaron på enhetsnivå pågår 
• Förankringsarbetet med visionen och styrmodellen presenteras. 

 
Ingalill Fahlström (MP) efterfrågar information om handelsområde Östernäs. Kommunchefen 
meddelar att han inte har något ny information att ge. 
 
Ingalill Fahlström frågar också om skötseln av elljusspåret i Järvsö. Kommunchefen tar med 
sig frågan till rätt instans. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0013/14 
 
§ 171 
 
Redovisning från utbildningsnämnden och omsorgsnämnden om 
åtgärder för 2014 samt hur man arbetar med strukturella åtgärder 
för att klara budgetramar 2015-2017  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 maj 2014, § 129 att, mot bakgrund av den prognos 
kommunen har för 2014 och den kärva budgetsituationen inför 2015, att införa ett 
bromspaket som i första hand är riktat mot den inre organisationen i kommunen 
och som så lite som möjligt ska påverka kommunens kunder eller brukare. 
Kommunchefen fick i uppdrag att verkställa bromspaketet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade också att kalla förvaltningsledningarna och 
nämndernas presidier till dagens sammanträde för att redovisa åtgärder för 2014 
samt hur man arbetar med strukturella långsiktiga åtgärder för att klara 
budgetramarna 2015-2017. 
 
Nämnderna fick även i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i september 
redovisa plan för strukturella långsiktiga åtgärder för att klara budgetramarna 
2015-2017. 
 
Vid sammanträdet deltar utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S), 
förvaltningschef Lena Tönners Ångman, omsorgsnämndens ordförande  
Markus Evensson (S) och förvaltningschef Marita Wikström.  
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0467/08 
 
§ 172 
 
Kvarndammen 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen uppdras att utarbeta ett skissförslag som 

inkluderar att bron iordningställs som gång- och cykelväg, att spegeldammen 
bibehålls och att biotopåtgärder övervägs. 

 
 
Sammanfattning  
 
Vid en öppen frågestund i Tallåsen den 21 maj 2014 diskuterades situationen vad 
gäller Kvarndammen, en eventuell utrivning och aspekter på en sådan, av 
allmänhet och representanter för kommunens politiker och tjänstemän. Även 
kommunens anlitade jurist deltog. 
 
Personer ur allmänheten framförde särskilt oro för brons dåliga kondition samt 
önskan om ett bevarande av den nuvarande spegeldammen. Man framhöll även 
betydelsen av att en vattenhöjd tillförsäkras som kan tillfredsställa de fastighets-
ägare och näringsidkare, vilka skulle kunna komma att beröras av Miljö- och 
Vattendomstolens kommande dom om utrivning. 
 
Kommunen meddelade att den kommande domen har som syfte att fastställa alla 
villkor för en eventuell utrivning samt att därmed bland annat garantera vissa 
fastställda vattennivåer.  
 
Kommunchefen gavs vid kommunstyrelseberedningens överläggning den 26 maj 
2014 i uppdrag att aktualisera ärendet till kommunstyrelsens allmänna utskott. 
  
Eftersom Miljö- och Vattendomstolens kommande dom om utrivning avser att 
fastställa alla förhållanden och villkor för en eventuell utrivning, samt att därmed 
bland annat garantera vissa fastställda vattennivåer, innebär domen i sig en garanti 
för berörda fastighetsägare och näringsidkare.  
 
Andra värden som framhölls av närvarande Tallåsenbor såsom förslag om gång- 
och cykelväg på bron samt önskan om en bibehållen spegeldamm bör 
uppmärksammas och därför utredas på ett förberedande sätt för att i möjligaste 
mån bevara de kvaliteter som lokalbefolkningen lärt sig uppskatta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 juni 2014, § 92 
Kommunchefens skrivelse 2 juni 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0467/08 
 
§ 172 forts. 
 
Kvarndammen 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Jonny Mill (SRD), Björn Mårtensson (S), Yvonne Oscarsson 
(V) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Marie-Louise Hellström (M): Bifall till allmänna utskottets förslag. Om 
vattennivån understiger fastställd nivå vidtas åtgärder. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer Marie-Louise Hellströms tilläggsyrkande under proposition 
och finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Balanslista suf 
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 Diarienummer 
   KS 0217/14 
 
§ 173 
 
Vänortsavtal mellan Ljusdals kommun och Assens kommune 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. På kommunfullmäktiges sammanträde ska en fullödig presentation ges av  
 Assens kommun. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Vänortsavtalet mellan Ljusdals kommun och Assens kommune godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdals kommun har tillsammans med Assens kommune utarbetat ett 
vänortsavtal. Avtalet bygger på ömsesidig övertygelse om betydelsen av kontakt, 
idéutbyte och samarbete mellan kommunerna – på alla nivåer. 
 
Avtalet undertecknades vid Assens kommunes besök i Ljusdal, men ska 
ratificeras av kommunfullmäktige i Ljusdal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 juni 2014, § 94 
Vänortsavtal mellan Ljusdals kommun och Assens kommune, 22 maj 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C), Maj-Britt Tönners (C), Leif Hansen 
(SRD) och Anne Hamrén (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Helena Brink (C), Maj-Britt Tönners (C) och Anne Hamrén (S): Till 
kommunfullmäktiges sammanträde ska en fullödig presentation ges av Assens 
kommun. 
 
Ingalill Fahlström (MP): Vänortsavtalet ska avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Björn Mårtenssons m fl bifallsyrkande mot Ingalill 
Fahlströms avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 
Björn Mårtenssons m fl yrkande. 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-08-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

9 

 
 Diarienummer 
   KS 0217/14 
 
§ 173 forts. 
 
Vänortsavtal mellan Ljusdals kommun och Assens kommune 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helan Brinks m fl 
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Claes Rydberg  
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 Diarienummer 
   KS 0256/12 
 
§ 174 
 
Remiss om reviderat trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län 
2013-2015. Godkännande i efterhand 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Allmänna utskottets beslut godkänns i efterhand. 
 
 
Sammanfattning  
 
Landstingsfullmäktige antog i september 2012 ett regionalt trafikförsörj-
ningsprogram för perioden 2013-2015 med utblick mot 2025. Ett förslag till en 
relativt begränsad revidering av detta har sänts på remiss till bland annat länets 
kommuner med begäran om svar senast 30 juni 2014. Avsikten har uppgetts vara 
att även påbörja en mer omfattande revidering av trafikförsörjningsprogrammet 
under hösten 2014. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande till landstinget. 
 
Allmänna utskottet beslutade 3 juni 2014, § 91, på grund av den korta remisstiden, 
att komplettera samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande med 
skrivning om riksväg 83 och Fjällvägen. Allmänna utskottet föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner beslutet i efterhand. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kompletterat yttrande 12 juni 2014 
Allmänna utskottets protokoll 3 juni 2014, § 91 
Förslag till yttrande gällande reviderat trafikförsörjningsprogram 2013-2015, 
2014-05-28 
Remiss reviderat trafikförsörjningsprogram 2013-2015, 14 maj 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0304/13 
 
§ 175 
 
Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras så att en konsekvensanalys kan tas fram. Senast i  
 oktober månad ska beslut fattas i kommunfullmäktige. 

 

Ärendet 
 
Handläggningen av överförmyndarfrågor i Bollnäs-, Ljusdals- och Ovanåkers 
kommuner har sedan 2011 skett i en gemensam förvaltningsorganisation med 
Bollnäs som värdkommun. Detta innebär att överförmyndarenheten i Bollnäs 
svarar för nämndservice, administration och handläggning av verksamheten. 
Erfarenheterna av samarbetet är positivt vilket bland annat bekräftats i en enkät 
till gode män och förvaltare. 
 
I syfte att skapa en effektivare organisation, minska det administrativa arbetet och 
få en mer strukturerad styrning av verksamheten så har frågan om en gemensam 
nämnd väckts. Den nuvarande strukturen med en gemensam förvaltning som 
verkar mot tre politiska organ skapar en hel del merarbete. 
 
En gemensam nämnd är därför ett naturligt steg i det fortsatta samverkansarbetet 
som på sikt även kan omfatta fler kommuner om intresse väcks.  
 
I utredningen inför samarbetet 2011 deltog även Söderhamns kommun som 
emellertid då valde att stå utanför samarbetet. I samband med nu planerad 
fördjupning av samarbetet har Söderhamns kommun aviserat att man kan tänka 
sig att delta i en framtida gemensam organisation varför förslaget framskrivs så. 
 
En gemensam nämnd borde påtagligt också underlätta för länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet som därmed får en part att vända sig till. 
 
Överförmyndarnämnden i Ljusdals kommun har 16 juni 2014, § 7 tillstyrkt att 
Ljusdals kommun medverkar i en gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
 
Kommunernas andel av kostnaden relateras till 50 % på antalet invånare och till 
50 % på antal ärenden per den 31 december året före varje verksamhetsår. 
Beloppets storlek grundar sig i övrigt på faktiska kostnader minskat med faktiska 
intäkter. 
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 Diarienummer 
   KS 0304/13 
 
§ 175 forts. 
 
Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet  
 
Ljusdals, Ovanåkers och Söderhamns kommun betalar i förskott mot faktura, efter 
budgeterat belopp, och senast 31 mars. 
 
Om över- och underskott uppkommer i verksamheten fördelas detta mellan 
kommunerna efter samma principer som kostnadsfördelningen. Slutlig reglering 
av kostnaderna görs senast den 31 mars året efter verksamhetsåret. 
 
2013 fakturerades Ljusdals kommun 623 000 kronor av Bollnäs kommun. 
Kostnaden för överförmyndarnämnden (arvode för nämndens ledamöter, arvoden 
till gode män och förvaltare m m) var 726 000 kronor. 
 
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till förslaget om en gemensam 
överförmyndarnämnd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 juli 2014  
Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd 
Förslag till avtal om samverkan i gemensam nämnd 
Förslag till ägarsamråd överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämndens protokoll 16 juni 2014, § 7 
 
Yrkanden 
 
Marie-Louise Hellström (M), Torsten Hellström (M) och Anne Hamrén (S): 
Ärendet ska återremitteras så att en konsekvensanalys kan tas fram. 
 
Leif Hansen (SRD), Helena Brink (C), Maud Jonsson (FP) och Maj-Britt Tönners 
(C): Förslaget ska avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise 
Hellströms m fl yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0111/14 
 
§ 176 
 
Redovisning KS konto till förfogande 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 

  

Kommunstyrelsen till förfogande, beslut tagna t o m 18 juni 2014   

Avsatt budget: KS till förfogande (tkr) 2 000   
Beslutade anslag   
2012-02-10 Utvecklingsprojekt väg 83/84, "Fjällvägen", medfinansiering åren 2012-2014 30,0    
2014-01-09 Loos Idrottsförening: 100-års jubileum 50,0   
2014-01-21 Välgörenhetskonsert för de drabbade i Filippinerna. Del.beslut. 4,5   
2014-04-03 Stenegård: Sommarteater Hälsinglands träteater 150,0   
2013-12-03 Ljusdals Kvinnor i Förening: Internationella kvinnodagen 8 mars 2,0   
2014-03-06 Hälsinge Akademi: Produktionsbidrag stödköp böcker 10,0   
2014-03-06 Hovra Byförening: Arrangemangsstöd Hovra Spelmansstämma 2014 20,0   
2014-03-06 Samhällsutvecklingsutskottet: Överföring från KS konto from budgetår 2014 100,0   
2014-05-06 Kårböle byalag: Informationsbroschyr Sevärdheter i Kårböletrakten 4,4   
2014-05-27 Stiftelsen Närljus: Turistinformation i Ljusdal och Färila sommaren 2014 50,0   
2014-06-12 Los Hembygdsförening: Kulturbidrag 400 års-jubileum 3,0   
2014-06-18 100-årsfest i Folkparken 350,0   
2014-06-18 Ljusdals församling: Återuppförande av orgel i Ljusdals kyrka 50,0   
S:a använda medel: KS till förfogande 823,9   
Summa kvarstående medel: KS till förfogande 1 176,1   

   
   

Kommunstyrelsens investeringsutrymme   

Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr) 3 000,0   

Beslutade anslag   

 
S:a använda medel: KS investeringsutrymme 

  

Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme 3 000,0   
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0218/14 
 
§ 177 
 
Ej verkställda beslut enligt SoL för äldreomsorgen och stöd och omsorg 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För första kvartalet 2014 fanns tio ”Ej verkställda beslut” att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg. Samtliga rapporterade beslut gäller insatsen vård och omsorgsboende. 
 
Det innebär att det är tio personer som fått vänta mer än tre månader på verkställighet 
gällande ansökan om vård och omsorgsboende. 
 
Sju av dessa ärenden var med vid rapporteringstillfället för fjärde kvartalet 2013. Dessa 
ärenden är vid detta rapporteringstillfälle verkställda. 
 
Tre ärenden är inte verkställda, två av dem har tackat nej till erbjudna boenden och det tredje 
ärendet har nyligen fått erbjudande om ett vård- och omsorgsboende där make/maka redan 
flyttat in.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 juni 2014, § 95 
Omsorgsnämndens protokoll 15 maj 2014, § 83 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 28 april 2014 
Rapportering av ej verkställda beslut 28 april 2014  
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 Diarienummer 
   KS 0171/14 
 
§ 178 
 
Förfrågan från Vallens gård om markinköp för utökning av 
verksamheten 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunen ställer sig positiv till försäljning av ett område av Ljusdals-Vik 3:13 till 

Vallens Gård, Snaten Lantbruk AB, enligt begäran dock med nedan angivna undantag. 
 
2. Det aktuella området värderas som skogs- respektive åkermark. 
 
3. Köparen betalar kostnader för fastighetsbildning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vallens gård har kommit med förfrågan om att få förvärva del av Ljusdals-Vik 3:13 för att 
utöka sin verksamhet. 
 
Man planerar att göra en egen väganslutning till väg 84, anlägga nya betesmarker samt i 
framtiden bygga biogasanläggning. 
 
Inom det önskade området har tidigare sålts två mindre områden till ägaren av Vallen 2:2, 
vilka ännu inte är fastighetsbildade. Dessa undantas från denna försäljning. 
 
I det aktuella området finns område för gång- och cykelväg utlagt i anslutning till väg 84. I 
planområdena vid Bränta och Wallbergs har 25 meters bredd för GC-vägen reserverats, vilket 
man även bör göra här. I en del av området finns gammal väg som kan nyttjas för GC-vägen. 
Där bör ny fastighetsgräns läggas mot den befintliga gamla vägen, vilket innebär att cirka 40 
meter undantas räknat från väg 84. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 juni 2014, § 105 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 juni 2014 
Ansökan om att köpa mark i anslutning till Vallens Gård 23 april 2014 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (SRD), Helena Brink (C), Yvonne Oscarsson (V), Björn Mårtensson (S), Marie-
Louise Hellström (M) och Torsten Hellström (M): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0171/14 
 
§ 178 forts. 
 
Förfrågan från Vallens gård om markinköp för utökning av 
verksamheten 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Vallens Gård  
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 Diarienummer 
   KS 0228/14 
 
§ 179 
 
Utökade öppettider på fritidsgårdarna 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen uppdras att utöka öppethållandet inom dess 

fritidsgårdsverksamhet till att från mitten av augusti 2014 gälla även lördagar. 
 

2. Eventuell kostnadsökning täcks inom samhällsutvecklingsförvaltningens 
budget. 

 
3. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utreda utökade öppettider  
 under loven. I november ska utredningen presenteras för kommunstyrelsen. 
 
 
 
Sammanfattning  
 
Synpunkter på behovet av öppethållande inom fritidsgårdsverksamheten har 
aktualiserats. Samhällsutvecklingsförvaltningen har beräknat att ett öppethållande 
på lördagar på en av kommunens fritidsgårdar skulle innebära en kostnadsökning 
med 175 000 kronor per år. 
 
Det är viktigt att våra ungdomar ges möjlighet till flera alternativa 
sysselsättningsmöjligheter även på lördag. I dag saknas alternativ för de 
ungdomar som föredrar fritidsgårdens förutsättningar. Det är därför rimligt att 
åtminstone en av kommunens gårdar hålls öppen även lördagar. I diskussionen har 
Kläppa fritidsgård utpekats som det lämpligaste alternativet. 
 
Det är rimligt att anta att ett ökat öppethållande kan leda till kostnadsökningar. 
Utskottet bör dock, för att undvika sådana, även pröva möjligheten att omfördela 
nuvarande resurser.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 juni 2014, § 90 
Kommunchefens skrivelse 2 juni 2014 
 
Yrkanden 
 
Anne Hamrén (S), Helena Brink (C), Ingalill Fahlström (MP), Jonny Mill (SRD), 
Marie-Louise Hellström (M), Maj-Britt Tönners (C), Torsten Hellström (M), 
Yvonne Oscarsson (V) och Björn Mårtensson (S): Bifall till allmänna utskottets 
förslag.  
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 Diarienummer 
   KS 0228/14 
 
§ 179 forts. 
 
Utökade öppettider på fritidsgårdarna 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utreda utökade öppettider 
under loven. I november ska utredningen presenteras för kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns m fl 
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Balanslista suf 
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 Diarienummer 
   KS 0185/14 
 
§ 180 
 
Riktlinjer för uteserveringar, för kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Kommunchefen får i uppdrag ta upp frågan med förvaltningen. 
 
 
Sammanfattning 
 
För att få tydliga regler för hur Ljusdals uteserveringar ska se ut har riktlinjer 
sammanställts som reglerar mått och krav kring tillgänglighet och anpassning till 
stadsrummet. 
 
Riktlinjerna har tagits fram av enheten Gata/Park som har delegation på att 
upplåta allmän plats för bland annat uteserveringar. Riktlinjerna har även 
internremitterats till miljöenheten och omsorgsförvaltningens alkoholhandläggare.   
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 13 maj 2014, § 83 att godkänna 
riktlinjerna. Riktlinjerna har skickats till kommunstyrelsen för kännedom 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 83 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 maj 2014 
Riktlinjer för uteserveringar i Ljusdals kommun 5 maj 2014 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (SRD) och Marie-Louise Hellström (M): Kommunchefen får i uppdrag 
ta upp frågan med förvaltningen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till att informationen 
kan noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Kommunchefen för verkställande, Balanslista klk 
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 Diarienummer 
   KS 0007/14 
 
§ 181 
 
Presentation av Närljus nye VD 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Närljus nye VD Stefan Wennerstrand presenterar sig för kommunstyrelsen. Stefan 
började sin tjänst i maj månad 2014. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0071/14 
 
§ 182 
 
Information om förvärv av elnät 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att man vid varje sammanträde ska få en 
information från Ljusdal Elnät AB om hur affären med förvärv av elnät 
fortskrider. 
 
VD Lars Wennerholm informerar: 
 

• Affären har gått lite trögt över sommaren. Fortum väntar på besked 
• Ett möte inom projektet ska hållas 13/8 kring hur läget ser ut inför hösten. 
• Sundsvall har klivit av projektet. Orsa, Mora och Vansbro har tillkommit 

och en del besparingsskogar. 
• Ljusdals Elnäts mandat är att kunna vara med och bjuda om 

förutsättningarna är goda 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
     
 
§ 183 
 
Delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns delgivningsbeslut nr 80-94. 
 
Samtliga delegeringsbeslut finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
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 Diarienummer 
     
 
§ 184 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

• AB Ljusdalshem 28 maj 2014  
• Energikoncernen 25 juni 2014  
• Energikoncernen 9 juni 2014  
• Regionstyrelsen 5 juni 2014  
• Regionfullmäktige 9 maj 2014  
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 Diarienummer 
   KS 0086/14 
 
§ 185 
 
Verksamhetsberättelse 2013 för Olof Eriksson i Rångstra 
Gåvomedelsfond 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Verksamhetsberättelsen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen för Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond har överlämnat 
verksamhetsberättelse för kännedom. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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