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 Diarienummer 
   KS 0065/12 
 
§ 144 
 
Antagande av fördjupad översiktsplan för Järvsö 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Den fördjupade översiktsplanen för Järvsö antas.   
 
 
Sammanfattning  
 
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Järvsö är att komma närmare de 
mål och visioner som är framförda i översiktsplanen. Det sker genom att planen 
ger vägledning i form av förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efter-
kommande planering, lovgivning och andra beslut inom det avgränsade plan-
området. Planen avses gälla i tio år, men den ska dock aktualitetsförklaras minst 
en gång per mandatperiod.  
 
Uppdraget att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Järvsö fattades av 
kommunstyrelsen i mars år 2012.  I oktober år 2013 beslöt kommunstyrelsen att 
sända det framtagna förslaget på samråd. Förslaget reviderades efter inkomna 
synpunkter och ställdes sedan ut för granskning under februari och april år 2014 
efter beslut av kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott.  
 
Den fördjupade översiktsplanen för Järvsö utgör en ändring och en fördjupning av 
Ljusdals kommuns kommunomfattande översiktsplan antagen av kommunfull-
mäktige den 22 februari 2010, § 41. Fördelen med den fördjupade översiktsplanen 
är bland annat att kommunens avsikter kan redovisas med en högre detaljerings-
grad. Planen ersätter ”Översiktsplan för Järvsö” antagen av kommunfullmäktige 
den 28 november 1988 samt del av översiktsplanen för Ljusdals kommun som 
redovisas på översiktsplanens karta ”Tätortstriangeln – Färila – Ljusdal – Järvsö”.  
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 maj 2014, § 77 att den fördjupade 
översiktsplanen för Järvsö antas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 77 
Antagandehandlingar 30 april 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0065/12 
 
§ 144 forts. 
 
Antagande av fördjupad översiktsplan för Järvsö 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Björn Mårtensson (S), Marie-Louise Hellström (M), 
Jonny Mill (SRD), Stina Michelson (S), Annelie Wallberg (S) och Harald Noréus 
(FP): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag att den fördjupade 
översiktsplanen för Järvsö antas. 
 
Ingalill Fahlström (MP): Meningarna Shopping har utvecklats till en betydande 
fritidsaktivitet och En ny butik för Systembolaget där man tar in ett lokalt och 
anpassat sortiment skulle kunna etableras för att stötta besöksnäringen ska 
strykas. 
 
Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelson (S): Avslag på Ingalill Fahlströms 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms 
yrkande om att stryka meningen Shopping har utvecklats till en betydande 
fritidsaktivitet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms 
yrkande om att stryka meningen En ny butik för Systembolaget där man tar in ett 
lokalt och anpassat sortiment skulle kunna etableras för att stötta besöksnäringen 
systembolaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag på yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 12 Ja-röster mot 3 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. 
Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl 
yrkande om att den fördjupade översiktsplanen för Järvsö antas. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.   
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 Diarienummer 
   KS 0069/14 
 
§ 145 
 
Investeringsbehov i Ridhuset med fokus på säkerhets- och 
energibesparande åtgärder 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Fritidsenheten får i uppdrag att åtgärda listan så fort ekonomin tillåter. 
 
2.  De åtgärder som krävs för att förhindra skada ska göras omedelbart. 
 
3.  Kommunstyrelsen ska få en återrapport i ärendet under oktober- november  
 2014. 
 
4.  Ett nytt tydligare avtal ska arbetas fram för beslut i samband med återrapporteringen. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ljusdals Ridklubb har inkommit med en skrivelse med åtgärdslista över vad som behöver 
åtgärdas i Ridhuset. Fritidschefen har haft ett möte med ridskolechefen där man diskuterat 
listan. Vissa saker är redan åtgärdade däribland brandlarmet som precis i dagarna kopplats in. 
Ett kostnadsförslag har begärts in på reparation av sargen runt inomhusvolten samt bytet av 
underlaget i Ridhuset.  
 
Eftersom fridsenheten inte har medel för att genomföra hela listan på en gång är tanken att 
beta av listan så fort som ekonomin tillåter alternativt att kommunstyrelsen skjuter till 
ytterligare medel för hela listan. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 22 april 2014: 
 
1. Fritidsenheten får i uppdrag att åtgärda listan så fort ekonomin tillåter. 
 
alternativt 
 
1. Pengar avsätts för hela åtgärdslistan. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 12 maj 2014, § 87 att Fritidsenheten får i uppdrag att 
åtgärda listan så fort ekonomin tillåter. 
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 Diarienummer 
   KS 0069/14 
 
§ 145 forts. 
 
Investeringsbehov i Ridhuset med fokus på säkerhets- och 
energibesparande åtgärder 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 87 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 april 2014 
Önskemål om åtgärder på Ridhuset 21 mars 2014 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 februari 2014, § 31 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse med bilagor 22 januari 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 november 2013, § 213 
 
Yrkanden 
 
Ingalill Fahlström (MP) och Karin Jansson (MP): Kommunchefen får i uppdrag 
att åtgärda de brister som finns i ridhuset under 2014. 
 
Yvonne Oscarsson (V), Ingrid Olsson (C), Karin Jansson (MP) och Lars Molin 
(M): Kommunstyrelsen ska få en återrapport i ärendet under oktober- november 
2014. 
 
Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP): Bifall till samhällsutvecklings-
utskottets förslag inklusive Yvonne Oscarssons tilläggsyrkande. 
 
Marie-Louise Hellström (M), Ingrid Olsson (C), Ingalill Fahlström (MP), Karin 
Jansson (MP), Lars Molin (M) och Harald Noréus (FP): Ett nytt tydligare avtal 
ska arbetas fram för beslut i samband med återrapporteringen. 
 
Karin Jansson (MP) och Yvonne Oscarsson (V): De åtgärder som krävs för att 
förhindra skada ska göras omedelbart. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Björn Mårtenssons m fl yrkande om att bifalla 
samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Ingalill Fahlströms m fl yrkande om att 
kommunchefen får i uppdrag att åtgärda de brister som finns i ridhuset under 
2014. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Björn Mårtenssons m fl 
yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
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 Diarienummer 
   KS 0069/14 
 
§ 145 forts. 
 
Investeringsbehov i Ridhuset med fokus på säkerhets- och 
energibesparande åtgärder 
 
Ja-röst för Björn Mårtenssons m fl yrkande, Nej-röst för Ingalill Fahlströms m fl 
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 13 Ja-röster mot 2 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Björn 
Mårtenssons m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons m fl 
yrkande om att de åtgärder som krävs för att förhindra skada ska göras 
omedelbart. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl 
yrkande om att kommunstyrelsen ska få en återrapport i ärendet under oktober- 
november 2014. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise Hellströms 
m fl yrkande om att ett nytt tydligare avtal ska arbetas fram. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Fritidsenheten för verkställande 
Balanslista suf 
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 Diarienummer 
   KS 0570/11 
 
§ 146 
 
Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande Edeforsens kraftverk, 
godkännande i efterhand 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns i efterhand. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunen har fått ett föreläggande från mark- och miljödomstolen i Östersund 
om att yttra sig över en nytillkomen handling. 
 
Kommunens ekolog Niklas Svensson har gjort förslag till yttrande. Han skriver: 
 
”Kommunen har tidigare uppgett sin inställning till projektet som helhet där 
kommunen avstyrkt Fortums ansökan och hänvisat till att kraftstationen bör rivas 
ut då det tjänat ut och att älvsträckan bör återställas. De kompletterande 
handlingarna föranleder inte att kommunen ändrar sitt tidigare ställningstagande.” 
 
I bedömningen står: Det framgår av bland annat länsstyrelsens redogörelse vid 
huvudförhandlingen att de via sin tillsyn kommer att kräva att en fungerande 
fiskväg anläggs i dammen samt andra åtgärder som underlättar fiskvandringen, till 
exempel biotopåtgärder. En förbättrad ekologisk status för Edeforsen förutsätter 
därför inte en utbyggnad enligt Fortums ansökan. Utbyggnadsförslaget innebär 
visserligen att mindre vatten kommer att rinna under vinterperioden medan en 
större mängd rinner under sommarperioden, vilket mer efterliknar "normala" 
flödesförhållanden. Fiskesakkunniga myndigheter som utvecklat sin talan vid 
huvudförhandlingen är dock mycket tveksamma till att denna effekt totalt sett är 
positiv för strömvattenmiljön som helhet. Bedömningen är att förutsättningarna att 
utforma variationsrika strömvattenmiljöer med goda förutsättningar för 
fiskvandring är betydligt bättre med de flöden som nu råder. Kommunstyrelsen 
delar denna uppfattning. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare uppgett sin inställning till projektet som helhet där 
kommunen avstyrkt Fortums ansökan och hänvisat till att kraftstationen bör rivas 
ut då den tjänat ut och att älvsträckan bör återställas. Kommunstyrelsen bedömer 
också att det är angeläget att biotopvårdande åtgärder genomförs samt att 
fungerande fiskväg omgående ordnas förbi dammen i Edeforsen. 
 
De kompletterande handlingarna föranleder inte att kommunen ändrar sitt tidigare 
ställningstagande. 
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 Diarienummer 
   KS 0570/11 
 
§ 146 forts. 
 
Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande Edeforsens kraftverk, 
godkännande i efterhand 
 
Allmänna utskottet beslutade 6 maj 2014, § 63 att godkänna yttrandet samt att 
skicka det till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 63 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 6 maj 2014 
Föreläggande med bilagor från mark- och miljödomstolen 25 april 2014 
 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S), Jonny Mill (SRD), Stina Michelson (S), Marie-Louise 
Hellström (M) och Harald Noréus (FP): Yttrandet godkänns i efterhand. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0123/14 
 
§ 147 
 
Åtgärder på friidrottsarenan på Älvvallen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen påskyndar entreprenören att färdigställa de åtgärder 

som återstår. 
 
2. Ansökan om inköp av nya häckar avslås.   
 
 
Sammanfattning  
 
En skrivelse från Järvsö IF har inkommit angående åtgärder på friidrottsarenan på 
Älvvallen. Föreningen påpekar att vissa saker återstår att åtgärda sedan ombygg-
nationen genomfördes. Förvaltningen har varit i kontakt med entreprenören och 
blivit lovade att detta snarast ska åtgärdas.  
 
Föreningen påstår också att det inte går att tävla i släggkastning på Älvvallen, men 
det är helt fel eftersom det i fjol anskaffades en ny kastbur till anläggningen. Där-
emot finns det ingen träningsbur och den har fått vänta i avvaktan på var den till-
tänkta konstgräsplanen kommer att placeras. Önskemålet om att införskaffa 62 
nya häckar finns det inte utrymme för i årets investeringsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 88 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 april 2014 
Skrivelse från Järvsö IF angående åtgärder på Älvvallen 12 mars 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag om att 
samhällsutvecklingsförvaltningen påskyndar entreprenören att färdigställa de 
åtgärder som återstår samt att ansökan om inköp av nya häckar avslås. 
 
Ingalill Fahlström (MP): Ansökan om inköp av nya häckar beviljas. 
 
Karin Jansson (MP): Samhällsutvecklingsutskottets förslag avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 
samhällsutvecklingsförvaltningen påskyndar entreprenören att färdigställa de 
åtgärder som återstår. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0123/14 
 
§ 147 forts. 
 
Åtgärder på friidrottsarenan på Älvvallen 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ansökan om inköp av 
nya häckar avslås. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Järvsö IF 
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 Diarienummer 
   KS 0061/14 
 
§ 148 
 
Ansökan från Järvsörådet och Friluftsfrämjandet i Järvsö om bidrag till 
förverkligande av skridskoled Järvsö Orbaden 
 
Kommunstyrelsen besluta  
 
1. Begäran om bidrag till anläggande av skridskoled avslås. 

 
Sammanfattning  
 
Järvsörådet och Friluftsfrämjandet ansöker om bidrag med 30 000 kronor till att 
anlägga en 26 kilometer lång skridskoled mellan Järvsö och Orbaden. Vintern 
2014 ses som ett försöksår där förutsättningar och möjligheter klargörs. Fritids-
chefen har varit i kontakt med sina kollegor i Bollnäs kommun eftersom den 
tänkta leden berör även den kommunen. Bollnäs kommun har inte beviljat något 
bidrag. Den dåliga vintern har också medfört att man inte fått någon riktig klarhet 
i förutsättningar och möjligheterna för detta projekt.  
 
Fritidsenheten har inga medel i sin budget för att stötta detta projekt.  
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 maj 2014, § 89 att begäran om bidrag till 
anläggande av skridskoled avslås. 
     
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 89 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 april 2014 
Ekonomichefens yttrande 25 mars 2014 
Närljus yttrande 11 mars 2014 
Ansökan från Järvsörådet och Friluftsfrämjandet 4 februari 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S) och Leif Hansen (SRD): Begäran om bidrag till anläggande 
av skridskoled avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Järvsörådet 
Friluftsfrämjandet i Järvsö 
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 Diarienummer 
   KS 0134/14 
 
§ 149 
 
Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom år 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kulturstipendiet tilldelas Den oberoende kommittén för Ljusdals  
 municipalsamhälles framåtskridande samt Christian Johnsson. 
 
2.  Kulturdiplomet tilldelas Eva Björk (Tantmuseet). 
 
3.  Kommunchefen får i uppdrag att lämna förslag till ny ordning gällande  
 formerna för kulturstipendium och kulturdiplom. 
 
  
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra 
förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden. Stipendiet utdelas till 
personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma 
inom Ljusdals kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. 
 
Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom kommun-
styrelsen. Den totala stipendiesumman är 25 000 kronor. Kommunstyrelsen äger 
rätt att uppdela summan på en eller flera mottagare eller reservera medlen till 
nästa års stipendiesumma. Vid ansökningstidens utgång den 31 mars 2014 har 10 
nomineringar inkommit: 
 
Christian Johnsson 
Christina Willstedt 
Anders Henningsson 
Mona Andersson 
Nino Hellman 
Marie Löfgren 
Eva Kämsby 
Järvsö Bollklubb/Kent Skalberg 
Samantha Ohlanders 
Peter Hjelm 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att kulturstipendiet tilldelas Den oberoende 
kommittén för Ljusdals municipalsamhälles framåtskridande samt Christian 
Johnsson.  
 
Kulturdiplom tilldelas Eva Björk (Tantmuseet) 
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 Diarienummer 
   KS 0134/14 
 
§ 149 forts. 
 
Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom år 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 96 
Sammanställning över nomineringar till Ljusdals kommuns 
Kulturstipendium/Kulturdiplom 2014 
Ansökningar 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (SRD), Stina Michelson (S), Lars Molin (M) och Yvonne Oscarsson 
(V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Karin Jansson (MP): Kommunchefen får i uppdrag att lämna förslag till ny 
ordning gällande formerna för kulturstipendium och kulturdiplom. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ordföranden ställer 
proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Christian Johnsson 
Den oberoende kommittén för Ljusdals municipalsamhälles framåtskridande 
Eva Björk 
Kulturenheten för verkställande 
Kommunchefen för verkställande 
Balanslista klk 
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 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 150 
 
Utredning med andelning av bifallen motion om att investera i skapande 
för framtiden 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Utredningen godkänns. 

 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på organisation  
 och finansiering senast i oktober månad 2014. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade 18 november 2013, § 197 att bifalla en motion 
från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V), Malin Ängerå (S) och 
Kjell Nilsson (S) om att ”Investera i skapande för framtiden”. Uppdraget enligt 
motionen avser ”att utreda förutsättningarna för att skapa ett kulturhus i någon av 
kommunens redan befintliga lokaler, eller utreda förutsättningarna att skapa ett 
kulturhus i anslutning till Ljusdalsbygdens Museums framtida lokaler”. 
 
Chefen för Musik & Kulturenheten fick i slutet av januari 2014 i uppdrag att 
genomföra utredningen, med förvaltningschef Stig Olsson och kommunchef Claes 
Rydberg som ”styrgrupp” under utredningstiden. Genomförandetiden för 
utredningsuppdraget beslutades till två månader (klart 31 mars 2014).  
 
Utifrån förutsättningarna i uppdraget och utredningens begränsade tid för 
genomförande (februari – mars 2014) har utredaren valt att tillsammans med 
medarbetare inom Musik & Kulturenheten inventera kommunens bestånd av 
befintliga verksamhetslokaler där det skulle kunna vara aktuellt med en etablering 
av kulturella verksamheter inom alla konstformer i enlighet med uppdraget.  
 
Ett samlat ”verksamhetscentrum” för kulturutövande inom alla konstformer 
(kurser och utbildningar, studiecirklar, konserter och framträdanden, och så 
vidare) kräver stora lokalytor som dessutom är specialutrustade utifrån respektive 
konstforms specifika behov. 
 
I Ljusdals tätort finns idag enligt utredarens bedömning endast ett sådant möjligt 
placeringsalternativ som uppfyller alla dessa specifika behov av redan utrustade 
verksamhetslokaler inom alla konstformer samlade på ett och samma ställe och 
detta är området vid Slottegymnasiet/Musikskolan. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-06-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 
 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 150 forts. 
 
Utredning med andelning av bifallen motion om att investera i skapande 
för framtiden 
 
Fullt utrustade lokaler finns där för att bedriva verksamhet inom bland annat 
musik, ljudteknik, dans, drama, foto, multimedia, bildkonst, textildesign, 
konsthantverk, skrivande, utställningar, och så vidare. Dessa lokaler är dessutom 
tillgängliga stora delar av veckans timmar (sena eftermiddagar, kvällar och 
helgdagar) samt alla veckor under året då ingen reguljär undervisning sker i 
lokalerna (höstlov, jullov, sportlov, påsklov samt sommarlov). 
 
På området finns, förutom fullt ändamålsenliga verksamhetslokaler för alla 
konstformer, även andra redan befintliga faciliteter som är viktiga i 
sammanhanget såsom cafeteria, reception, restaurang, bibliotek, föreläsningssalar 
och så vidare. På området finns även möjligheter till ett fullt möblerat boende 
(Elevhemmet) för en eventuell framtida kurs- och lägerverksamhet under 
skollovsveckor. För denna typ av verksamhet finns även andra kompletterande 
rekreations- och idrottsanläggningar på området, såsom sporthall, gym, tennishall, 
curlinghall, skidstadion med elbelysta skidspår, beachvolleyplan, lokaler för 
skytte, bordtennis, kampsport, gymping, och så vidare. 
 
En ”ringlinje” med busstrafik i Ljusdals tätort planeras av X-Trafik med start i 
augusti 2015 med hållplats vid Slottegymnasiet (planerade avgångar varje 
halvtimme under dagtid och varje heltimme under kvällar och helgdagar), vilket 
skulle skapa optimala förutsättningar för persontransporter till/från området. 
Dessutom finns mycket bra befintliga parkeringsmöjligheter för biltrafik på 
området. 
 
Ett verkställande av den planerade renoveringen av Slottegymnasiets aula, i 
enlighet med redan genomförd projektering (pågående separat beslutsärende – 
Dnr KS 0029/12), skulle på ett mycket bra sätt komplettera övriga redan befintliga 
verksamhetslokaler på området och skapa en attraktiv kulturscen av yppersta klass 
i kommunen. En kulturscen av detta slag skulle avsevärt förbättra möjligheterna 
att erbjuda större arrangemang, konserter och föreställningar i Ljusdals kommun. 
 
Avseende andra stycket i utredningsuppdraget om att ”utreda förutsättningarna 
för att skapa ett kulturhus i anslutning till Ljusdalsbygdens Museums framtida 
lokaler” så föreslår utredaren att detta utredningsuppdrag genomförs separat, i 
enlighet med föreslagen konceptidé (se vidare under rubriken ”Förslag till 
organisation och genomförande”). Detta ställningstagande har också förankrats 
med ledningen för Ljusdalsbygdens Museum, då en eventuell etablering av 
museets verksamheter i nya lokaler är en tidskrävande och mycket komplex 
process som behöver utredas separat. 
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 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 150 forts. 
 
Utredning med andelning av bifallen motion om att investera i skapande 
för framtiden 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 maj 2014, § 97 att En organisation 
inrättas av för ett verksamhetsmässigt ”kulturcentrum” vid Slottegymnasiet/ 
Musikskolan i enlighet med utredarens förslag. Den årliga budgetramen för Musik 
& Kulturenheten utökas med 2 000 000 kronor för detta ändamål. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 97 
Utredning 16 april 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2013, § 197 
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S), Ingalill Fahlström (MP), Karin Jansson (MP), Leif Hansen 
(SRD) och Yvonne Oscarsson (V):  
 

1. Utredningen godkänns. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på 

organisation och finansiering senast i oktober månad 2014. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0007/14 
 
§ 151 
 
Information från kommunchefen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar: 
 

• Det finns ingen ytterligare information att ge gällande förvärv av elnät. 
• Det finns ingen ytterligare information att ge gällande Östernäs handelsområde 
• Timmeromlastning- utredning pågår. Alla parter är fortfarande med 
• Inköp Gävleborg. Nyligen tackade koncernledningsgruppen nej till att ingå i avtal om 

undersökningstjänster. Vinnovaprojektet i Ramsjö pågår, ny styrgrupp tillsatt där 
kommunchefen, utbildningschefen och omsorgschefen ingår. 

• Hälsingerådet. Projekten kring HR och gemensamt gymnasium fortskrider. 
• Ett ägarsamråd mellan kommunen och Energikoncernen har hållits. Ljusdal 

Renhållning AB avser att utreda förutsättningarna för framtida avfallshantering. 
• Arbetsmarknadsfrågor. 
• Stenegård. 
• Personalfrågor. Nästan alla löner är nu klara. 
• Ny VD i Närljus är Stefan Wennerstrand. Han började sin tjänst 2 juni. Stefan 

Wennerstrand ska bjudas in till kommunstyrelsens augustisammanträde. 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0502/12 
 
§ 152 
 
Ny avfallsplan för Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förslag till avfallsplan ställs ut för granskning under fyra veckor samt skickas 

på remiss till berörda instanser, inkluderat de politiska partierna. 
 
 
Sammanfattning 
 
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en 
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som 
gäller för kommunen och en avfallsplan. 
 
Avfallsplanen har tagits fram i samverkan mellan Hälsinglands kommuner och 
gäller för perioden 2015-2020. Planen omfattar ett måldokument som beslutas i 
kommunfullmäktig för hela planperioden samt ett åtgärdsprogram som förankras i 
kommunstyrelse eller motsvarande och som revideras löpande. Underlaget för 
avfallsplanearbetet finns samlat i en underlagsdel. 
 
Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s 
ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt 
övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en 
utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika 
samråd under planprocessen. 
 
Strategier och mål redogör för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med 
under planperioden. Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla 
under vald planperiod. 
 
Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till 
uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås. 
 
Allmänna utskottet föreslår 3 juni 2014, § 93 att förslag till avfallsplan ställs ut för 
granskning under fyra veckor samt skickas på remiss till berörda instanser, 
inkluderat de politiska partierna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 juni 2014, § 93 
Skrivelse gällande kommunal avfallsplan, 22 maj 2014 
Förslag till kommunal avfallsplan 2015-2020 
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 Diarienummer 
   KS 0502/12 
 
§ 152 forts. 
 
Ny avfallsplan för Ljusdals kommun 
 
Yrkanden 
 
Ingalill Fahlström (MP): De politiska partierna ska inkluderas i remissen. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdal Renhållning AB  
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§ 153 
 
Stor 100-årsfest i Folkparken 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. 350 000 kronor avsätts för den stora 100-årsfesten i Folkparken. 
 
2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande. 

 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchefen informerar om att förberedelserna för en stor 100-årsfest i 
Folkparken pågår. Med anledning av den snäva tidsramen som getts kommer 
festen att bli dyrare än vad som först sades. Kostnaden för att ta hit ett band och 
för att anlita en konsult som hjälper till att anordna festen gör att kostnaden blir 
högre än planerat. 
 
Den stora 100-årsfesten planeras till den 23 augusti 2014. Det kommer bland 
annat anordnas dans och barnvänliga aktiviteter kommer också att finnas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 85 
 
Yrkanden 
 
Ingalill Fahlström (MP) och Karin Jansson (MP): Allmänna utskottets förslag 
avslås. 
 
Harald Noréus (FP), Björn Mårtensson (S), Leif Hansen (SRD), Stina Michelson 
(S) och Kenneth Forssell (V): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Harald Noréus m fl yrkande. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
Anna Kjellander fk 
Ekonomienheten 
Balanslista klk 
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 Diarienummer 
   KS 0112/14 
 
§ 154 
 
Skrivelse från Inköp Gävleborg gällande direktupphandling under 
förändring, lokala affärer 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Följande beslutspunkter gäller från och med och under förutsättning att 

föreslagen höjning av direktupphandlingsvärdet och nivå för 
dokumentationsplikt för i LOU reglerade upphandlingar införs i enlighet med 
av regeringens utredare föreslagen lagändring: 

 
1. Annonsplikt enligt lokalt förslag införs på kommunens alla 

direktupphandlingar från 100 000 kronor. 
 
2. Interna rutiner upprättas och dokumenteras för direktupphandling.  

 
2.  Kommunstyrelsen ska få en genomgång av Inköp Gävleborg om regelverken. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag på regeländring inom Lagen om offentlig upphandling, LOU, gällande 
en höjning av direktupphandlingsvärdet och ett samtidigt införande av 
dokumentationsplikt på alla direktupphandlingar från 100 000 kronor föreligger. 
Förslaget innebär att upphandlande myndigheter själv får fastställa arbetssätt för 
köp mellan 100 000 kronor och drygt 500 000 kronor. Under förutsättning att 
lagförslaget träder i kraft föreslås att även en annonsplikt införs för köp över 
100 000 kronor i enlighet med Inköp Gävleborgs och övriga medlemskommuners 
förslag.   
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 69 
Kommunledningskontorets skrivelse 30 april 2014 
Missiv och skrivelse från Inköp Gävleborg 15 april 2014  
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen ska få en genomgång av Inköp Gävleborg om regelverken. 
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 Diarienummer 
   KS 0112/14 
 
§ 154 forts. 
 
Skrivelse från Inköp Gävleborg gällande direktupphandling under 
förändring, lokala affärer 
 
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 Lars Molins 
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunledningskontoret för verkställande 
Balanslista klk 
KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0158/14 
 
§ 155 
 
Årsredovisning 2013 för Inköp Gävleborg 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet 

Inköp Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet. 

 
Sammanfattning  
 
Verksamheten visar ett underskott om 777 000 kronor, vilket är 884 000 kronor 
sämre än budgeterad nivå. Avvikelsen är kopplad främst till: 
 
• Minskade intäkter från förvaltningar och bolag, detta är kopplat till 

personalavgångar, vilket har skjutit på uppdrag i tid eller att de inte blivit 
utförda för bolag och andra kunder. 

• Ökade kostnader för rekryteringsarbete. 
• Ökade advokatkostnader för att stödja upphandlingsarbetet där erfarenhet 

saknas. 
• Ökade systemkostnader för inköpssystem utifrån ett icke fullt ut anpassat 

avtal i förhållande till vår regionala lösning. 
• Ökade personalkostnader för vikariat i samband med uppsägningar och 

sjukdomar. 
 
Utöver det reella underskottet har ekonomistyrningen under 2013 varit för svag 
genom att prognostisering och uppföljning har varit för långt ifrån 
upphandlingsverksamheten. Detta åtgärdas under 2014 genom att ägandet av 
ekonomifunktionen övergår till Inköp Gävleborg. 
 
Förbundet lägger fram ett förslag för direktionen vid mötet den 28 mars 2014 om 
hur balans i ekonomin ska uppnås och hur stort det egna kapitalet måste vara för 
att möta framtida oförutsedda händelser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 56 
Förvaltningsberättelse Inköp Gävleborg, 14 april 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0156/14 
 
§ 156 
 
Förfrågan från Inköp Gävleborg gällande skallkrav på e-fakturor.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Skallkrav vid upphandling på att leverantör ska fakturera elektroniskt införs 

inte. 
 
2. Frågan om krav på e-fakturor prövas igen så snart de tekniska 

förutsättningarna är bättre kända och de sannolika konsekvenserna mindre vid 
ett införande av ett skallkrav än för närvarande.  
 
 

Sammanfattning 
 
Direktionen för Inköp Gävleborg har inkommit med en förfrågan till respektive 
medlemskommuns kommunstyrelse. Förfrågan gäller när kommunerna anser att 
det är dags att ställa skallkrav på att alla inkommande leverantörsfakturor ska vara 
e-fakturor.  
 
Fördelarna med e-handel och e-fakturor är nödvändiga att uppnå så snart som 
möjligt. Men före ett införande av skallkrav bör, för att i nuläget undvika dubbel 
administration och undvika risken att flera leverantörer inte lämnar in anbud, 
inköpssystemet vara implementerat och de leverantörer som kan nås med hjälp av 
Närljus vara informerade/utbildade och i den mån det är möjligt erbjudna praktisk 
administrativ hjälp med att komma igång.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 68 
Kommunledningskontorets skrivelse 29 april 2014 
Förfrågan från Inköp Gävleborg om skallkrav på e-fakturor 10 april 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Inköp Gävleborg 
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 Diarienummer 
   KS 0508/13 
 
§ 157 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) gällande från och med valet 2014 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL) antas 

att gälla från och med valet 2014 med följande undantag: 
§ 4  Stycke 6 ändras till: Ekonomiskt omställningsstöd samordnas med förvärvs-
inkomster. Ett prisbelopp undantas från samordning.  
 
Sammanfattning 
 
Sveriges kommuner och Landsting fattade den 20 oktober 2013 beslut om en ny modell för 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen ska kunna användas i 
kommuner, landsting och regioner från och med valet 2014 och tillämpas på förtroendevalda 
som nytillträder ett eller flera uppdrag 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller även för 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
Kommunstyrelsen remitterade den 6 februari 2014, § 34 ärendet till kommunfullmäktiges 
valberedning för yttrande. 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår den 16 april 2014, § 9: 
 
1.  Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL) antas 

att gälla från och med valet 2014 med följande undantag: 
 
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd. Meningen ”Det första årets utbetalning av 
ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster” stryks. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 82 
Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2014, § 34 
Kommunledningskontorets skrivelse 23 januari 2014  
Kommunledningskontorets skrivelse 25 november 2013 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) 20 oktober 2013 
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   KS 0508/13 
 
§ 157 forts. 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) gällande från och med valet 2014 
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP) och Ingalill Fahlström (MP):  
Gör om stycke 6 under § 4 Ekonomiskt omställningsstöd till: Ekonomiskt omställ-
ningsstöd samordnas med förvärvsinkomster. Ett prisbelopp undantas från 
samordning.  

Ändra tre år till ett år i stycke 2. 

Leif Hansen (SRD): Bifall till valberedningens förslag. 

Kenneth Forssell (V): Bifall till Karin Janssons redaktionella yrkande. 

Lars Molin (M): Bifall till valberedningens förslag. Bifall till Karin Janssons 
redaktionella yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons m fl 
redaktionella yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons m fl 
yrkande om att ändra från tre år till ett år i stycke 2. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen avslår detta. 

Reservation 

Karin Jansson (MP) och Ingalill Fahlström (MP) 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag i 
övrigt och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 158 
 
Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun 2014-2018 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 

kommun antas. 
 
2.  I reglementet ändras handikappad förtroendevald till förtroendevald med  
 funktionshinder. 
 
 
Sammanfattning  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska valberedningen senast under april 
månad bereda ärenden om arvoden till förtroendevalda inför en ny mandatperiod. 
 
Valberedningen har den 16 april 2014, § 10 lämnat förslag till reglemente och 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun.  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 81 
Valberedningens protokoll 16 april 2014, § 10 
Förslag till reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun. 
Valberedningens protokoll 11 april 2014, § 8 
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP) och Ingalill Fahlström (MP): 

1) Ersättningarna ska räknas om och skrivas i förhållande till kommunens 
medianlön.  

2) För deltagande i kurser och konferenser samt för ej tjänstgörande 
ersättare utgår halvt arvode. 

3) S 216 stycke 4 under rubrik utbildning: Ändra har skyldighet (att delta i 
utbildningar) till ”bör” 

4) S 216 stycke 3 under rubrik Partirepresentanter : Ändra ska till bör 

 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-06-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 Diarienummer 
   KS 0365/12 
 
§ 158 forts. 
 
Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun 2014-2018 
Yrkanden forts. 

5) S 219 om barnpassning: stryk andra stycket ” barnpassning ska anvisas av 
kommunens barnomsorgspersonal. Kostnaden bestrids av kommunen.” 

6) S 218 Kommunen ska ha ett eller flera oppositionsråd.  (Lägg till eller 
flera)  

Ingalill Fahlström (MP) och Karin Jansson (MP): Under allmänt ska han/hon 
ändras till hen. 

Handikappad förtroendevald ändras till förtroendevald med funktionsnedsättning. 

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till Ingalill Fahlströms yrkanden om att handikappad 
förtroendevald ändras till förtroendevald med funktionsnedsättning. 

I övrigt bifall till allmänna utskottets förslag. 

Leif Hansen (SRD), Lars Molin (M) och  Kenneth Forssell (V): Bifall till allmänna utskottets 
förslag. 

Björn Mårtensson (S): Myndighetsnämndens ordförande ska ha 15% av arvodet till 
riksdagsledamöterna. 
Karin Jansson (MP): Avslag på Björn Mårtenssons yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att ersättningarna ska räknas om och skrivas i förhållande till kommunens 
medianlön. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att halvt arvode ska utgå för deltagande i kurser och konferenser samt för ej 
tjänstgörande ersättare. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att ändra 
skyldighet till bör när det gäller att delta i utbildningar. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen avslår detta. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att ändra 
ska till bör i stycke gällande partirepresentanter. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
avslår detta. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande gällande 
stycke om barnpassning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
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§ 158 forts. 
 
Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun 2014-2018 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkade om att 
kommunen ska ha ett eller flera oppositionsråd. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
avslår detta. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms yrkande om att 
han/hon ska ändras till hen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms yrkande om att 
handikappad förtroendevald ändras till förtroendevald med funktionshinder. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons yrkande om att 
myndighetsnämndens ordförande ska ha 15% av arvodet till riksdagsledamöterna. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 

Reservation 

Björn Mårtensson (S) 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta reglemente och 
arvodesbestämmelser i övrigt. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0135/14 
 
§ 159 
 
Reglemente för krisledningsnämnd 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslag till reviderat reglemente antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige antog den 28 april 2008, § 78 ett nytt reglemente för krigslednings-
nämnden i Ljusdals kommun. 
 
En översyn av reglementet har gjorts och följande ändringar föreslås: 
 
§ 10 Beredning av nämndens ärenden 
 
Krisledningsnämnden bistås av en krisledningsstab bestående av Ljusdals kommuns 
koncernledningsgrupp (KLG). 
 
§ 11 Underrättelse 
 
Den underrättade ska bekräfta, muntligt eller via svarsmeddelande, att man mottagit 
underrättelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014,§ 60 
Kommunchefens skrivelse 4 april 2014 
Reglemente för krisledningsnämnden i Ljusdals kommun 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Förslag till reviderat reglemente antas. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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   KS 0483/13 
 
§ 160 
 
Stöd till återuppförande av orgel i Ljusdals kyrka 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ett bidrag om 50 000 kronor lämnas till Ljusdals församling för återupp-

byggande jämte renovering av orglar. 
 

2. Pengar anslås från kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 

Sammanfattning  
 
Ljusdals församling har inkommit med förfrågan om ekonomiskt stöd om 250 000 
kronor som del av finansiering av återuppförandet av den gamla senbarockorgeln 
från 1700-talet jämte viss renovering av den senromantiska från 1900-talet. Ett 
återuppförande innebär att det i Ljusdals kyrka skulle finnas tre orglar av olika 
tidsepoker och med olika klang. Förslagsställaren belyser de möjligheter som 
skapas av återuppförandet och lyfter särskilt fram möjligheten att profilera Ljusdal 
som ett orgelcentrum, intressant för såväl specialister som den lokala respektive 
besökande allmänheten. Man skriver vidare om sommarakademier, kopplingar till 
kommunens Estrad Ljusdal liksom musikskolan med mera.  
 
Den totala kostnaden för insatserna uppgår till 5 375 000 kronor. Församling har 
själva avsatt 2 500 000 kronor, kyrkoantikvariskt ersättning uppgår till 1 756 000 
kronor. Resterande cirka 1 500 000 kronor avses finansieras via en nybildad 
insamlingsstiftelse.  
 
Det framgår ej av ansökan när arbetet ska utföras. 
 
Kommunchef Claes Rydberg skriver i sin bedömning att Ljusdals kommun, 
företag, föreningar och enskilda människor dagligen anstränger sig för att 
förstärka bilden av vår kommun. Varje insats lämnar bidrag till den samlade 
uppfattningen om kommunen. Kommunen äger ett rikt kulturliv, med starka 
traditioner och en nutid präglad av samverkan och utmärkta möjligheter för barn 
och unga. 
 
Ljusdals församling kommer med sitt återuppförande jämte renovering av 
orglarna att aktivt bidra till en sådan fortsatt utveckling. Tre orglar av olika tid och 
med varierad klang i samma kyrkbyggnad utgör en synnerligen speciell situation, 
vilken med stor sannolikhet kommer att ha betydelse i perspektivet av 
besöksnäring. Man bör i detta sammanhang se de tre orglarna som del av en 
samlad attraktion där även hälsingegårdar, gruva, nationalpark med flera ingår.  
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   KS 0483/13 
 
§ 160 forts. 
 
Stöd till återuppförande av orgel i Ljusdals kyrka 
 
Orglarna skapar även möjligheter för sommarkurser och seminarier liksom ökade 
kontakter med universitet, högskolor och akademier. Även ur ett internationellt 
perspektiv kan orglarna sannolikt locka intresse. 
 
Ett bidrag från Ljusdals kommun kan ses som kommunens signal om att man 
förstår orglarnas betydelse för såväl kommunmedborgaren som besökaren.  
 
Det kunde vara rimligt att kommunen bidrar med 10 procent av resterande 
finansiering, det vill säga 150 000 kronor. 
 
Allmänna utskottet föreslår 6 maj 2014, § 67 att ett bidrag om 50 000 kronor 
lämnas till Ljusdals församling för återuppbyggande jämte renovering av orglar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 67 
Kommunchefens skrivelse 15 april 2014  
Begäran om stöd till utveckling av kulturarvet/orglarna i Ljusdal, 12 november 
2013 
 
Yrkanden  
 
Leif Hansen (SRD) och Ingalill Fahlström (MP): Avslag på allmänna utskottets förslag. 
 
Kenneth Forssell (V), Marie-Louise Hellström (M), Ingrid Olsson (C) och Harald Noréus 
(FP): Bifall till allmänna utskottets förslag. Pengar anslås från kommunstyrelsens konto till 
förfogande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller  
Kenneth Forssells m fl yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdals Församling 
Ekonomienheten  
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   KS 0485/13 
 
§ 161 
 
Avveckling av FolkhälsoBrå  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. FolkhälsoBRÅ avvecklas. 

 
2. Frågan om folkhälsosamordnaren överförs till kommunchefen  
 
 
Sammanfattning  
 
År 2012 antogs reglementet för FolkhälsoBRÅ för att skapa en förbättrad struktur i rådet. 
FolkhälsoBRÅ bildades för att hantera kommunens folkhälsofrågor. Sammansättningen i 
rådet syftade till att lyfta folkhälsofrågorna till en strategisk nivå och skapa bredd. Det 
övergripande målet för kommunens folkhälsoarbete var att skapa samhälleliga förutsättningar 
för god hälsa och trygghet på lika villkor för alla kommunens invånare.  
 
Rollen som folkhälsosamordnare är en drivkraft i rådet, men tjänstemannen har ännu inte fått 
det stöd som behövs för att föra arbetet vidare. Det bristande stödet har genomsyrat 
verksamheten från att tjänstemannen anställdes. Detta är inget unikt utan ett mönster för 
denna roll i vår kommun, därav har flera tjänstemän tidigare lämnat sin position. Detta medför 
att kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete ännu inte har utvecklats. För att 
förbättra situationen och skapa kontinuitet i folkhälsoarbetet föreslås att det praktiska arbetet 
förläggs på andra tjänstemän som redan i dagsläget arbetar operativt med drogförebyggande 
arbete.    
 
Ett utvecklande folkhälsoarbete förutsätter att goda krafter i samhället tar gemensamt ansvar 
samt samverkan mellan olika verksamhetsområden. Detta i sin tur förutsätter att det finns 
arenor som främjar sådan samverkan. Rådet för folkhälsoarbete var tänkt att utgöra en sådan 
arena.  
 
Rådets syfte har inte uppnåtts bland annat beroende på att få ledamöter aktivt deltagit i rådets 
sammanträden. Efter en tids trevande i den nya konstellationen FolkhälsoBRÅ har rådets 
funktion urholkats.  
 
Länge har folkhälsoarbetet i kommunen inte inkluderats i den ordinarie verksamheten och 
uppfattas som svårbegripligt. Folkhälsosamordnaren initierade därför en utbildnings-/ 
informationsdag som också den fick få deltagande chefer och politiker.  
 
Ett alternativ har dock framtagits för att åstadkomma en spridning av folkhälsoarbetet. Den 
politiskt beslutade planeringsmodellen ses som en möjlig väg att placera folkhälsofrågan i ett 
sammanhang.  
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§ 161 forts. 
 
Avveckling av FolkhälsoBrå  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2014, § 82 att återremittera ärendet till allmänna 
utskottet. 
 
I samhällsutvecklingsförvaltningens förslag från den 11 mars 2014 står: 
 
1. FolkhälsoBRÅ avvecklas. 
 
2. Tjänsten folkhälsosamordnare ändras till att främst arbeta strategiskt med    

folkhälsofrågor och inte praktiskt med drog- och brottsförebyggande frågor. 
 
3. En översyn utförs kring vilka resurser som i dagsläget utför praktiskt drog- och  

brottsförebyggande arbete. 
 
4. Benämning av tjänsten folkhälsosamordnare ändras till utredare folkhälsa. 
 
I kommunchefens förslag till organisationsutredning kommer Folkhälsoverksamheten att 
tillhöra den nya utredningsenheten på kommunledningskontoret  
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 61 
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2014, § 82 
Allmänna utskottets protokoll 11 mars 2014, § 30 
Allmänna utskottets protokoll 10 december 2013, § 269 
Folkhälsosamordnarens skrivelse 28 november 2013 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V) och Marie-Louise Hellström (M): Bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Folkhälsosamordnaren fk 
Kommunchefen för verkställande 
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§ 162 
 
Utredning gällande återinförande av habiliteringsersättning 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Utredningen godkänns. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet hanteras i budgetberedningen våren 2015. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden avskaffade år 2000 den så kallade habiliteringsersättningen, en 
dagpeng till personer med intellektuell funktionsnedsättning som deltog i insatsen 
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). År 2009 utredde omsorgsförvaltningen frågan på omsorgsnämndens 
begäran och nämnden beslutade då att inte återinföra ersättningen.  
 
Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut den 25 november 2013, § 213, begärt 
en utredning om eventuellt återinförande av habiliteringsersättning inom 
handikappomsorgens verksamheter (stöd och omsorg). Denna utredning, liksom 
föregående utredning i frågan 2009, har gjorts av utredarenheten.  
 
Utredaren konstaterar att det finns en stor majoritet av landets kommuner som ger 
en så kallad habersättning, huvudsakligen till LSS personkrets i daglig 
verksamhet, i vissa fall även till deltagare i dagverksamhet enligt socialtjänstlagen 
(SoL). Ersättningen är i allmänhet omkring 35-45 kronor per dag eller 6-8 kronor 
per timme. Ersättningen är enligt Skatteverket inte att betrakta som skattepliktig 
inkomst. 
 
Systemet ifrågasätts men har inte prövats i domstol utifrån att det troligen strider 
mot kommunallagens bestämmelser om likabehandling, i det att ersättningen är en 
ekonomisk ersättning utan biståndsbedömning eller behovsprövning.  
 
Skälen för ersättning (se bland annat policydokument från Föreningen för barn, 
unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB) är bland annat att deltagare i 
daglig verksamhet måste betala för sin lunch (vilket annars blir en skattepliktig 
förmån) och då anses ”betala för att få jobba”.  
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   KS 0097/14 
 
§ 162 forts. 
 
Utredning gällande återinförande av habiliteringsersättning 
 
Utredningen föreslår att omsorgsförvaltningen inte återinför 
habiliteringsersättning för deltagande i daglig verksamhet enligt LSS och inte 
heller inför det för deltagare i dagverksamhet enligt SoL.   
 
Omsorgsförvaltningen föreslog den 4 april 2014: 
 
1. Habiliteringsersättningen ska inte återinföras inom daglig verksamhet med 

motivering som framgår av utredningen i ärendet. 
 
Omsorgsnämnden föreslår den 15 april 2014, § 62 kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Förslaget om återinförande av habiliteringsersättningen skjuts fram till nästa 

år, inför budget 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 71 
Omsorgsnämndens protokoll 15 april 2014, § 62 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 april 2014 
Utredarenhetens utredning 25 mars 2014 
 
Yrkanden  
 
Leif Hansen (SRD), Björn Mårtensson (S), Marie-Louise Hellström (M) och  
Ingalill Fahlström (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Karin Jansson (MP) och Ingalill Fahlström (MP): Kommunfullmäktige ska 
godkänna utredningen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Budgetberedningen 
KLK balanslista 
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   KS 0175/14 
 
§ 163 
 
Redovisning av försörjningsstöd januari-mars 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns.  
 
 
Sammanfattning  
 
Pågående ärenden/unika hushåll har under perioden varit 458. Dessa ärenden omfattar 912 
personer, varav 342 är barn under 18 år. Under samma period 2013 hade förvaltningen 523 
pågående unika hushåll som omfattade 940 personer varav 399 var barn under 18 år. 
 
• 14 procent av de aktuella hushållen var ensamstående kvinnor med barn. 
• 19 procent är ensamstående kvinnor utan barn. 
• 34 procent är ensamstående män utan barn. 
• 19 procent är sambo/gifta med barn. 
 
Huvudorsaken för bistånd är:  
• 21 procent har otillräcklig inkomst/ersättning. 
• 38 procent är arbetslösa utan ersättning. 
 
Under perioden har 84 ärenden avslutats. Dessa ärenden har omfattat 155 personer varav 47 
var barn under 18 år. Under samma period 2013 avslutades 93 ärenden som omfattade 166 
personer varav 56 var barn under 18 år. 
 
Under tidsperioden har 96 nya ärenden inkommit. Dessa ärenden omfattar 204 personer varav 
84 barn under 18 år. Under samma period 2013 tillkom 119 nya ärenden, dessa omfattade 223 
personer varav 90 var barn under 18 år. 
 
Den 31 mars 2014 fanns 374 aktuella ärenden. Dessa ärenden omfattar 774 personer varav 
296 barn under 18 år. 
 
Den 31 mars 2013 fanns 430 ärenden. Dessa ärenden omfattade då 805 personer varav 287 
barn under 18 år. 
 
Ensamstående män utan barn är den klart största gruppen av försörjningsstödsmottagare. 
Därefter kommer ensamstående kvinnor utan barn och därefter sambo/gifta med barn. 
 
Under perioden har tretton överklaganden inkommit i rätt tid. Av dessa har beslutet ändrats i 
ett ärende. Dom från förvaltningsrätten om bifall i överklagan har inkommit avseende två 
beslut. Förvaltningsrätten har under perioden avslagit 15 överklaganden. 
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§ 163 forts. 
 
Redovisning av försörjningsstöd januari-mars 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 70 
Omsorgsnämndens redovisning av försörjningsstöd januari till mars 2014 
Omsorgsnämnden redovisning aktualiseringar barn- ungdoms- och vuxenärenden – individ- 
och familjeomsorgen 2014 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 164 
 
Sjukfrånvaron 2013 på enhetsnivån 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Extraordinära ansträngningar, enligt punkterna 2-5, görs för att främja hälsan 

hos personalen för att om möjligt få dem tillbaka till arbete. 
 

2. Målet är att kommunens samlade sjukfrånvaro inte ska överstiga fem procent. 
 
3. Nämnderna får i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner, åtgärdsplaner och 

mål för att främja personalens hälsa. 
 
4. Kommunchefen får i uppdrag att under juni månad initiera och sedermera 

leda förvaltningarnas arbete med att stödja respektive nämnd (se punkt 3). 
 
5. Nämnder med förvaltningsledning bjuds in till kommunstyrelsen för att 

redogöra för hur de arbetar med att öka frisknärvaron. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 27 maj 2014 att 
återremittera ärendet till personalutskottet för klargöranden. Kommunchefen har 
lämnat förslag till förtydligat beslut. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 3 juni 2014, § 88 
Kommunchefens förslag till beslut 2 juni 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Nämnderna 
Kommunchefen för verkställande 
KS beredning 
Personalchefen för kännedom 
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 Diarienummer 
   KS 0050/14 
 
§ 165 
 
Återremitterat ärende - enhetschefernas arbetssituation i 
omsorgsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen gav i februari 2014 kommunchefen i uppdrag att utifrån den 
utredning som gjorts angående enhetscheferna inom omsorgsförvaltningen lämna 
förslag på prioriterade åtgärder till personalutskottet för vidare beslut under våren 
2014. I mars månad lämnade omsorgsnämnden uppdrag till sin förvaltning att se 
över övergripande strukturer.   
 
En skrivelse har under 2013 inkommit från enhetscheferna inom äldreomsorg 
samt stöd och omsorg. I skrivelsen redogörs för enhetschefers upplevda 
arbetsmiljö. Denna uppges leda till stressrelaterade symtom och hög 
personalomsättning, främst inom stöd och omsorg. Förvaltningschef Marita 
Wikström har svarat på enhetschefernas skrivelse. 
 
Under hösten 2013 gavs uppdrag till förre socialchefen Leopold Stoltz att 
kartlägga behov och resurser inom omsorgsförvaltningen med fokus på samarbete 
samt att kartlägga enhetschefernas arbetsmiljö. Uppdragets mål var att ge förslag 
på lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemen.  
 
En sammanfattning av hur Leopold Stoltz ser på situationen för enhetscheferna 
inom omsorgsförvaltningen:  
• Omfattning och ansvar är för stort för ett flertal chefer. 
• Det chefsadministrativa stödet har minskat och är för litet. 
• Avsaknaden av en administrativ chef leder till suboptimering. 
• Kraven på dokumentation har ökat. 
• Antalet verksamhetschefer per chef påverkar chefens möjligheter. 
• Antalet anställda per chef påverkar chefens möjligheter. 
• Ständiga besparingar. 
• Det finns en brist på helhetstänk/konsekvensanalyser/långsiktighet. 
 
Det är enligt Leopold Stoltz framförallt flera års nedskärningar som lett till den 
situation som råder för enhetscheferna inom omsorgsförvaltningen i nuläget. 
Många har tappat hanterbarheten och känner hopplöshet.  
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 Diarienummer 
   KS 0050/14 
 
§ 165 forts. 
 
Återremitterat ärende - enhetschefernas arbetssituation i 
omsorgsförvaltningen 
 
 
Stoltz gör vidare bedömningen att det behövs fler assistenter till cheferna vilka i 
sin tur anses behöva en administrativ chef.  
 
I kommunchefens utredning har samtal genomförts med utredaren samt med 
verksamhetscheferna för Äldreomsorg respektive Stöd och omsorg. Fortlöpande 
har information utbytts med omsorgschefen. 
 
Personalutskottet föreslår den 8 april 2014, § 43 att kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Kommunchefen samlar berörda chefer med avsikt att skapa gemensamma 

uppfattningar om den fortsatta hanteringen av aktuella IT-frågor. 
 
2. Kommunchefen samlar berörda chefer med avsikt att skapa gemensamma 

uppfattningar om personalfrågornas fortsatta hantering. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2014, § 120 att återremittera ärendet till 
personalutskottet för att tydliggöra nämndernas ansvarsfördelning. 
 
Personalutskottet beslutade 3 juni 2014, § 87 att mot bakgrund av de diskussioner 
som förts i kommunstyrelsen om huruvida ansvaret för personal- och arbetsmiljö 
ligger på nämnderna eller på kommunstyrelsen uppdrar personalutskottet åt 
kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni 2014 tydligt 
redovisa ansvarsfördelningen mellan nämnderna och kommunstyrelsen i dessa 
frågor. 
 
Kommunchefen redovisar uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av ansvarsfördelning mellan kommunstyrelse och nämnd, 
personalfrågor 
Personalutskottets protokoll 3 juni 2014, § 87 
Kommunstyrelsens protokoll 8 maj 2014, § 120 
Personalutskottets protokoll 8 april 2014, § 43 
Kommunchefens skrivelse 1 april 2014 
Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2014 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 166 
 
Delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen godkänns. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 55-79. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
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§ 167 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 

 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Yttrande sänt till mark- och miljööverdomstolen angående fråga om förlängd 

prövotid för ansökan om att anlägga Hennans kraftverk i Väljeåns utlopp ur 
Hennansjön. KS 0182/13   

 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 168 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 
 

• Region Gävleborg, regionstyrelsen 25 april 2014 
• AB Ljusdalshem 26 mars 2014  
• Energibolagen, årsstämmoprotokoll 2 april 2014  
• Energibolagen 7 maj 2014  
• AB Ljusdalshem 30 april 2014  
• AB Ljusdals Servicehus 7 maj 2014  
• AB Ljusdalshem, protokoll bolagsstämma 7 maj 2014  
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 Diarienummer 
   KS 0111/14 
 
§ 169 
 
Redovisning KS konto till förfogande 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
 

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 

 1. Kommunstyrelsen till förfogande 
 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 
S:a använda medel: KS till förfogande 420,9 
Summa kvarstående medel: KS till förfogande 1 579,1 

  
  
2. KS investeringsutrymme 

 Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr) 3 000 
Beslutade anslag 

 
  S:a använda medel: KS investeringsutrymme 0 
Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme 3 000 
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP) och Ingalill Fahlström (S): Kontot låses så länge som kommunen har ett 
bromspaket. 
 
Kenneth Forssell (V) och Björn Mårtensson (S): Avslag på Karin Janssons yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0111/14 
 
§ 169 forts. 
 
Redovisning KS konto till förfogande 2014 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Kenneth 
Forssells yrkande.  
 
Ordföranden frågar om redovisningen kan godkännas och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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