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§ 169 Dnr 00398/2018  

Rekrytering av förvaltningschefer för Arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen samt Omsorgsförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Allmänna utskottet får delegation på att anställa förvaltningschefer för  

    Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt Omsorgsförvaltningen.          

Sammanfattning av ärendet 

Rekrytering av förvaltningschefer för Arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen samt Omsorgsförvaltningen pågår. För att påskynda 

rekryteringsprocessen föreslår kommunchefen att kommunstyrelsen 

delegerar beslutanderätten på att anställa förvaltningscheferna till allmänna 

utskottet som har sammanträde den 9 oktober.  

 

Ärendet hanteras inom stängda dörrar.        

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 3 oktober 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 170 Dnr 00005/2018  

Information från kommunchefen  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

 Kommunen har en ny säkerhetschef, Josefin Jarleheden. Ett av 

hennes första uppdrag blir att utvärdera kommunens arbete med 

branden. 

 Östernäs: Ansökan om bidrag för sanering skickas till 

Naturvårdsverket under oktober. För att underlätta planerandet av 

hela området kommer begäran om planuppdrag gällande västra delen 

upp för beslut. 

 Ekonomi: Delårsbokslut 2018 är klart för beslut och kommer att ligga 

till grund för arbetet med strukturella förändringar. 

 Timmerterminal. Skogsbolagen har begärt möte med Trafikverket 

och Länsstyrelsen den 28 september där kommunen medverkade. En 

muntlig rapport från mötet ges. 

 Inköp Gävleborg. Muntlig rapport på informations-KS i september. 

Kommer upp på Hälsingerådet 17 oktober. 

 Samverkan IT: Kommuncheferna har fått i uppdrag att se hur 

Hälsingekommunerna kan samverka i IT-frågor. IT-cheferna 

rapporterade på senaste Hälsingerådet att det finns stora möjligheter 

på kort och lång sikt. T ex gällande upphandlingar, systemlösningar, 

kompetensutveckling och e-arkiv. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet.  Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 171 Dnr 00352/2018  

Delårsbokslut och helårsprognos för Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Delårsrapporten godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

 Ekonomichef Tom Westerberg informerar om delårsrapport avseende 

bokslut för perioden januari-augusti 2018 samt prognos för 2018. 

 

Avvikelsen per 31 augusti 2018 är -30 miljoner kronor i förhållande till 

budget.  

 

Avvikelser för nämnder/förvaltningar januari- augusti (Mkr) 

 

 Samhällsutvecklingsförvaltningen 5,3 Mkr 

 Utbildningsnämnden -6,8 Mkr 

 Omsorgsnämnden -28,7 Mkr 

 

Avvikelser för kommunen januari-augusti 

 

 Förändring semesterlöneskuld +24 Mkr 

 Finansnetto +9 Mkr (borgensavgifter, överskottsutdelning från 

Kommunivest, realisationsvinst vid omplacering av pensionsmedel) 

 Vindkraftspremie +12,8 Mkr 

 

Helårsprognosen för 2018 visar på ett negativt resultat om minus 23,1 

miljoner kronor. Avvikelserna återfinns i huvudsak hos omsorgsnämnden 

med minus 29 miljoner kronor och utbildningsnämnden med minus 10,5 

miljoner kronor. 

 

För att klara balanskravet för 2018 krävs stora insatser. Omsorgsnämndens 

stora underskott hänför sig till Individ- och familjeomsorgen där kostnaderna 

för placeringar i familjehem överskrider ramarna. Stöd och omsorg med 

kostnadsavvikelser för socialpsykiatri, personlig assistans och hög 

sjukfrånvaro samt äldreomsorg med avvikelser för hemsjukvård. 
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Utbildningsnämndens underskott hänför sig till högre kostnader än 

budgeterat för grundskola och gymnasieskola. 

 

Verksamhetens nettokostnader beräknas under 2018 öka med 38,9 miljoner 

kronor, d v s 3,3% 

 

Hela investeringsutrymmet är använt enligt plan. 

 

Kommunchefen har ett uppdrag att titta på strukturella åtgärder för att få en 

ekonomi i balans samt att hitta en buffert på 20 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 september 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delårsrapporten 

godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 172 Dnr 00382/2018  

Delårsbokslut och helårsprognos för AB Ljusdalshem 
och AB Ljusdals Servicehus 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

VD Richard Brännström informerar: 

 

 Resultat 8 miljoner före skatt 

 Underhåll direktavskrivet 20 miljoner kronor 

 Planerat underhåll 8 miljoner kronor. 

 

Byggnationer 

 

 Molinsgatan 3. Stod klart januari 2018 och är fullt uthyrt. 

 Trygghetsboende på Stenevägen i Järvsö. Påbörjat, beräknas vara 

klart i juni 2019. 

 Mångs-Pers i Färila. Inflyttning påbörjad. 

 Planer för byggnation av radhuslänga på Åkernvägen i Järvsö. 

 

Detaljplaner 

 

Planbesked för fastigheterna: 

 Öje 28:1 Järvsö 

 Öje 11:32 Järvsö 

 Östernäs Ljusdal 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport AB Ljusdalshem 

Delårsrapport AB Ljusdals Servicehus 
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 173 Dnr 00391/2018  

Delårsbokslut Ljusdal Energikoncern 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf VD Lena Bergsten informerar om delårsbokslutet för Ljusdal 

Energikoncern. 

 

Resultat per sista augusti är 13 550 000 kronor. 

 

Hittills i år har investeringar för 88 miljoner kronor gjorts: 

 Nyanslutningar till alla nät 

 Reinvesteringar i VA-anläggningar 

 Kapacitet på fjärrvärmepannan i Järvsö är slut 

 

Björkhamre 

 Budgeten följs 

 Bygglov för parkering 

 Inflyttning i november/december 

 Planering hus 1 etapp 2 är i full gång- omklädning 

 Planering ytor, carport, garage, förråd och verkstad igång 

 

Nyanslutningar 

 

 3 villor 

 2 affärslokaler 

 16 uthyrningslägenheter 

 Bergscykelparkens hotell 
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 174 Dnr 00285/2018  

Investering av ombyggnation av administrativa lokaler 
Ljusdals förskoleområde 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Utbildningsnämndens anhållan om att 1 130 000 kronor för ombyggnation  

    till  administrativa lokaler tas ut kommunstyrelsens investeringsreserv  

     avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsenheten har på uppdrag av utbildningsförvaltningen genomfört 

ombyggnation av lediga lokaler på Slottegymnasiet till administrativa lokaler 

för administrativ personal, förskolechefer och specialpedagoger som arbetar 

mot förskolan i centrala- och Hybo/Ämbarboområdet, det vill säga Ljusdals 

förskoleområde. Personalen har därefter under våren 2018 flyttat in i 

lokalerna. Genomförd investeringen var inte budgeterad. 

 

Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2018, § 52 beslutat att 

anhålla om att 1 130 000 kronor tas ur kommunstyrelsens investeringsreserv 

för att finansiering av genomfört ombyggnadsprojekt.  

 

Kommunstyrelsen saknar utrymme i budgeterad investeringsreserv för 2018 

efter avdrag för beslutade investeringar varför utbildningsnämndens begäran 

bör avslås.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 11 september 2018, § 85 

Kommunledningskontorets skrivelse 15 augusti 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 14 juni 2018, § 52 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 18 juni 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, utbildningsnämnden 
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§ 175 Dnr 00286/2018  

Investering av nybyggnation av solskydd uteplatser 
förskolor 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Utbildningsnämndens anhållan om att 1 372 000 kronor, eller vid beviljat  

    bidrag från Boverket 686 000 kronor, för att utrusta kommunenens  

    förskolor med solskydd och upprusta utemiljön för två förskolor tas ur  

    kommunstyrelsens investeringsreserv avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsenheten har på uppdrag av utbildningsförvaltningen upphandlat 

solskydd för kommunens förskolor. Montering är planerad att utföras under 

hösten 2018. För Galaxens och Järvsö förskolor kommer samtidigt viss 

upprustning av utemiljön att utföras. Investeringen, som delvis genomförts, 

är inte budgeterad. Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 

2018, § 53 beslutat att kommunens förskolor ska utrustas med solskydd och 

att två förskolor beviljas medel för upprustning av utemiljön. Nämnden har 

dessutom beslutat att anhålla om 1 372 000 kronor, eller vid beviljat bidrag 

från Boverket 686 000 kronor, tas ur kommunstyrelsens investeringsreserv. 

 

Kommunstyrelsen saknar utrymme i budgeterad investeringsreserv för 2018 

efter avdrag för beslutade investeringar varför utbildningsnämndens begäran 

bör avslås.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 11 september 2018, § 85 

Kommunledningskontorets skrivelse 23 augusti 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 14 juni 2018, § 53 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 21 maj 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, utbildningsnämnden 
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§ 176 Dnr 00294/2018  

Ansökan från Fotbollshallen i Ljusdal AB om årligt 
driftsbidrag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ljusdals kommun hyr årligen timmar i fotbollshallen för 350 000 kronor  

    från år 2019 och framåt. 

 

2. Från år 2019 anvisas medel ur kommunstyrelsens konto till förfogande  

    och från 2020 inarbetas kostnaden i ordinarie verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fotbollshallen i Ljusdal AB har ansökt om ett årligt driftsbidrag på 750 000 

kronor från Ljusdals kommun. Bolaget skriver att det befinner sig i en akut 

ekonomisk situation som inom en snar framtid kommer att omöjliggöra 

fortsatt drift av Fotbollshallen. 

 

Kommunchefen har haft dialog med styrelsen för hallen. 

 

Fotbollshallen byggdes med pengar från Allmänna Arvsfonden, vilket 

betyder att hallbolaget måste fortsätta att driva hallen (10 år) om man inte 

ska bli återbetalningsskyldig.  

 

Allmänna utskottet beslutade 11 september 2018, § 90 att ge kommunchefen 

i uppdrag att ta fram ett förslag med anledning av ansökan från 

Fotbollshallen i Ljusdal AB. 

 

Kommunchefen föreslår 25 september 2018 att Ljusdals kommun hyr årligen 

timmar i fotbollshallen för 350 000 kronor från år 2019 och framåt. Från år 

2019 anvisas medel ur kommunstyrelsens konto till förfogande och från 

2020 inarbetas kostnaden i ordinarie verksamhet. 

 

Harald Noreus lägger ett förslag om att det inte får annonseras på utsidan av 

tältet, och att detta beslut rivs upp.  Hanteras inte som yrkade. 
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Beslutsunderlag 

Kommunchefens förslag till beslut 25 september 2018 

Allmänna utskottets protokoll 11 september 2018, § 90 

Ansökan från Fotbollshallen i Ljusdal AB 25 juni 2018 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunchefens förslag.  

 

Kristoffer Hansson (MP) och Mats Markusson (SD): Avslag på 

kommunchefens förslag.  

 

Jonny Mill (LB): Ärendet ska återremitteras.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills 

yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag, Nej-röst för att ärendet ska 

återremitteras. 

 

Omröstningsresultat 

Med 10 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå 

Jonny Mills yrkande om återremiss. Ärendet ska således avgöras idag. 

 

Sören Görgård (C), Allan Cederborg (M), Yvonne Oscarsson (V), Lars 

Björkbom (KD), Markus Evensson (S), Peter Engdahl (S), Stina Bolin (S), 

Irene Jonsson (S), Stina Berg (M), Ulf Nyman (C) röstar Ja. 

 

Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB), Kristoffer Hansson (MP), Rolf 

Paulsson (-) och Mats Markusson (SD) röstar Nej. 
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Ordföranden ställer Yvonne Oscarssons yrkande mot Kristoffer Hanssons m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Yvonne 

Oscarssons yrkande.  

Reservation 

Kristoffer Hansson (MP), Rolf Paulsson (-) och Mats Markusson (SD) 

reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

Fotbollshallen i Ljusdal AB 

Ekonomienheten för verkställande 

Budgetberedningen 
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§ 177 Dnr 00246/2018  

Årsredovisning 2017, Stiftelsen Stipendiefonden 
Margareta och Harry Schölins Minne 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry Schölins Minne har avgett 

årsredovisning för 2017.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 11 september 2018, § 89 

Årsredovisning 21 maj 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 178 Dnr 00001/2017  

Omfördelningar i samhällsutvecklingsförvaltningens 
investeringsbudget gällande fritidsanläggningar 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Förvaltningens förslag om att omfördela investeringsposter inom  

    samhällsutvecklingsförvaltningen bifalles enligt förvaltningens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Befintlig investeringspost 2018 (800 000 kronor) för indragning av 

fjärrvärme vid Idrottsparken omfördelas inom samhällsutvecklings-

förvaltningen för att säkerställa och åtgärda akuta brister i andra 

anläggningsfastigheter, taket på tennishallen samt överbyggnad av luftintag 

vid fotbollstältet på Älvvallen. 

 

Efter utvärdering av tidigare beslut om indragning av fjärrvärme vid 

Idrottsparken har framkommit att denna investering inte bör genomföras i 

dagsläget. Däremot påbörjas snarast en utredning avseende Idrottsparkens 

framtida totala utvecklings- och renoveringsbehov, där också 

energiförsörjningen av anläggningen ingår som en naturlig del. Denna 

utredning ska ske i nära samverkan med alla involverade parter.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2018, § 105 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 september 2018 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V) och Jonny Mill (LB): Bifall till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen, Ekonomienheten för verkställande 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

20(41) 

Datum 

2018-10-04 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 179 Dnr 00361/2015  

Utredning med anledning av medborgarförslag om 
tempererat utomhusbad på Östernäs. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Utredningen godkänns. 

 

2. I nuläget byggs inget utomhusbad vid Östernäs.  

Sammanfattning av ärendet 

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

förslaget angående byggande av utomhusbad vid Östernäsområdet bifalles 

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

förutsättningar för att anlägga ett tempererat utomhusbad på 

Östernäsområdet.  

 

Enligt fritidsenhetens utredning är det, i detta ansträngda ekonomiska läge 

som helhet i kommunen, alltför kostsamt att anlägga ett tempererat 

utomhusbad. Andra prioriteringar måste tas först.  

 

En anläggning som skulle kunna placeras vid Östernäsområdet innehållande 

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

meter samt en plaskbassäng för de yngsta barnen.  

 

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

omklädnings- och servicebyggnader upprättas samt en inhägnad med ett 

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

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

uppvärmningskostnad på cirka 700 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2018, § 104 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 augusti 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 mars 2017, § 34 

Medborgarförslag 28 augusti 2015 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

21(41) 

Datum 

2018-10-04 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

22(41) 

Datum 

2018-10-04 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 180 Dnr 00348/2018  

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

Kommunstyrelsen beslutar 

 

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

    beviljas. 

  

2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Anläggningen har tre kompressorer för att kunna tillverka och upprätthålla 

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

kompressorn skulle haverera, så smälter isen ganska omgående med upphävd 

verksamhet som följd. Att reparera en kompressor kostar enligt offert 

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

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

fungerande verksamhet i Järvsö Arena måste alltså en kompressor repareras 

eller bytas ut. Inom samhällsutvecklingsförvaltningen och fritidsenheten 

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

 

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

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

lämnats.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2018, § 103 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2018 

Ansökan från Järvsö Arena 23 augusti 2018 

Yrkanden 

Mats Markusson (SD): Ansökan avslås.  



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

23(41) 

Datum 

2018-10-04 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag mot Mats 

Markussons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Reservation 

Mats Markusson (SD) 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

24(41) 

Datum 

2018-10-04 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 181 Dnr 00345/2018  

Anläggningarna Kajvall och Kolsvedja 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

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

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

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

    arrendera ut eller avyttra.  

Sammanfattning av ärendet 

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

anläggningarna Kajvall och Kolsvedjastugan. Under vissa perioder har detta 

inneburit att anläggningarna hållits helt stängda. Förutsättningar för att driva 

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

ihop. För kommuninvånarna har Kajvall och Kolsvedja varit nostalgiska 

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

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

finns på andra platser i kommuninvånarnas omedelbara närhet som gör att 

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

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

förfaller.  

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 27 augusti 2018: 

 

Anläggningen Kajvall avyttras och tas med på den lista gällande av möjliga 

objekt som kommunen ska sälja.  

 

Anläggningen Kolsvedja arrenderas ut för ytterligare 1 år framåt. 

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

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

ut eller avyttra. 

 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 18 september 2018 § 102 att 

återremittera ärendet gällande Kajvall för att inhämta omsorgsnämndens 

yttrande gällande eventuellt intresse att driva Kajvall. Anläggningen 

Kolsvedja arrenderas ut för ytterligare 1 år framåt. Utvärdering sker efter 

detta och underlag tas fram för ett mer långsiktigt beslut hur kommunen går 

vidare gällande en fortsatt satsning på att arrendera ut eller avyttra. 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

25(41) 

Datum 

2018-10-04 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2018, § 102 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2018 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 

SUF balanslista 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

26(41) 

Datum 

2018-10-04 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 182 Dnr 00301/2018  

Önskemål om att köpa fastigheten Nor 1:22 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

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

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

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

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

 

På fastigheten finns betesmark samt en björkdunge och sly.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2018, § 90 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2018 

Förfrågan om att köpa mark 3 juli 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

27(41) 

Datum 

2018-10-04 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 183 Dnr 00326/2018  

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

Kommunstyrelsen beslutar 

 

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

    2019.  

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Bidragsbudgeten som finns för samlingslokaler är för år 2019 500 000 

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

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

procent av den drift som föreningarna redovisar enligt gängse rutiner.  

 

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

denna fördelning av pengar för samlingslokaler.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2018, § 100 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2018 

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

Yrkanden 

László Gönczi (MP): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Näsbergs fritidsklubb 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

28(41) 

Datum 

2018-10-04 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 184 Dnr 00346/2018  

Ansökan från Färilarevyn om att få Revylokalen 
godkänd som samlingslokal 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

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

     2019.  

Sammanfattning av ärendet 

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

tandkliniken till revylokal och samlingslokal. Driftkostnaderna uppgår till 

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

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

samlingslokaler i kommunen. I snitt har bidragsprocenten över tid varierat 

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

rutiner.  

 

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

denna fördelning av pengar för samlingslokaler.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2018, § 101 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2018 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) och Jonny Mill (LB) : Bifall till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, Färilarevyn 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

29(41) 

Datum 

2018-10-04 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 185 Dnr 00224/2018  

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

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Yttrandet godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

strömkraftverk i Edeforsen som påverkar vattendraget. Kraftverket finns inte 

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

strömvattenmiljön bör återställas. 

 

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

sammanfattande bedömning av åtgärder, att fiskvandring inte föreslås 

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

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

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

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

Mellanljusnan, vilket den gjort innan kraftverken byggdes. Detta anser 

kommunen är felaktiga prioriteringar. 

 

Ljusdals kommun vill framföra följande sammanfattande synpunkter på 

förslaget: 

 Ljusdals kommun ställer sig i huvudsak positiv till innehållet i 

samrådshandlingarna och de åtgärdsförslag som finns beskrivet för 

Ljusnan samt Voxnan.  

 

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

stor vikt att vandringsvägar byggs förbi samtliga kraftverk från havet 

och hela vägen upp till Mellanljusnan.  

 

 Kraftverket i Edeforsen bör beskrivas i förslaget. Kommunen 

förespråkar att det rivs ut och att strömvattenmiljön återställs. 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

30(41) 

Datum 

2018-10-04 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenmyndigheterna samråder nu om förslag till miljökvalitetsnormer för 

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

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

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

och med den 5 oktober 2018. 

 

Resultatet av Vattenmyndighetens avvägning av åtgärder för Ljusnans KMV 

(kraftigt modifierade vatten)-relaterade anläggningar innebär 

sammanfattningsvis att åtgärder föreslås för att förbättra konnektivitet (upp 

och nedströmsvandring)  och flöden för anläggningarna i Ljusnans nedersta 

del upp till Bollnäs samt i Voxnan.  

 

Dessa områden utgör de nedersta delarna av Ljusnans avrinningsområde som 

historiskt har varit tillgängliga för vandringsfisk från havet. Uppströms 

Bollnäs prioriteras i huvudsak vattenkraften med undantag för att 

flödesåtgärder behöver genomföras för att kunna nå ett gynnsamt 

bevarandetillstånd för Ljusnans Natura 2000-områden.  

 

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

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

Mellanljusnan förbi kraftverken i Dönje och Norränge. Lottefors finns över 

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

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

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

innan kraftverken byggdes. Detta anser kommunen är felaktiga 

prioriteringar. 

 

I Ljusnans övre delar prioriteras också fiskvandringsmöjligheter vid några 

kraftverk. Vid Öjeforsen bedöms dock kraftnyttan vara större än det 

ekologiska värdet av en fiskvandringsåtgärd varför ingen vandringsåtgärd 

föreslås.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2018, § 85 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 september 2018 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.  



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

31(41) 

Datum 
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Vattenmyndigheten (expedierad 2018-10-05) 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

32(41) 

Datum 

2018-10-04 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 186 Dnr 00075/2018  

Motion från Marie Mill (LB) gällande bidrag till körkort 
till Slottegymnasiets samtliga avgångselever. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.           

Sammanfattning av ärendet 

Marie Mill (LB) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon 

föreslår att ett stipendium om 15 000 kronor till körkort ska erhållas av de 

elever som går ut Slottegymnasiets program och som uppnått godkända 

betyg efter genomförd utbildning samt är folkbokförda i Ljusdals kommun 

enligt samma kriterier som finns inom Vård- och omsorgsprogrammet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2018, § 21 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motion till utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås. I sitt yttrande skriver 

nämnden att körkortsstipendiet finns på alla VO-utbildningar i Hälsingland 

och har motiverats med att stipendiet skulle göra utbildningen mer attraktiv, 

samtidigt som körkort är en förutsättning för många jobb i omsorgs-

branschen och därmed skulle göra eleverna mer anställningsbara i ett 

kommunalt bristyrke.  

 

Enligt förvaltningens uppfattning finns det åtskilliga andra insatser som har 

större betydelse för elevernas kunskapsnivå än en generell kontantbelöning 

till de elever som klarar godkänt betyg. Det har inte gjorts någon kvalitativ 

undersökning av vilken betydelse stipendiet haft för VO-programmets 

attraktivitet, och det statistiska underlaget är för litet för att dra slutsatser av.  

Med cirka 150 elever per årskull skulle kostnaden för bidraget maximalt 

kunna uppgå till ca 2,25 miljoner kronor per år, exklusive handläggnings-

kostnader. Om färre elever klarar godkända betyg minskar kostnaden i 

motsvarande mån. Med 66 % godkända elever skulle det handla om ca 1,5 

miljoner kronor per år.  



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

33(41) 

Datum 
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I rådande budgetläge ser förvaltningen inga motiv att prioritera denna 

tillkommande kostnad.      

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att 

utbildningsförvaltningen lyfter fram att körkortsstipendier redan finns inom 

VO-programmen. Inom förvaltningen arbetas det mycket med ekonomin och 

att prioritera resurser på ett för eleverna så bra sätt som möjligt. Det finns 

inga fakta som pekar på att en generell kontantbelöning skulle innebära 

bättre studieresultat. Mot den bakgrunden föreslås att motionen avslås.      

 

Allmänna utskottet föreslår 11 september 2018, § 93 att motionen avslås.      

Yrkanden 

Jonny Mill (LB): Motionen ska bifallas.  

 

Stina Bolin (S): Bifall till allmänna utskottets förslag att motionen ska 

avslås.  

 

László Gönczi (MP): Ärendet ska återremitteras.  

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår 

detta.  

 

Ordföranden ställer Stina Bolins yrkande mot Jonny Mills yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Stina bolins yrkande.  

 

 



 

Kommunstyrelsen 
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§ 187 Dnr 00542/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om instiftande av 
kulturgaranti inom skolan. Svar 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 

instiftande av kulturgaranti inom skolan. 

 

Motionären skriver att i andra kommuner i länet är alla grundskoleelever 

från sex till 15 års ålder garanterade två kulturupplevelser per år. Totalt 

omfattas 11 500 barn och unga av den här unika kulturgarantin som nu 

inspirerar både regionen och andra kommuner att ta efter. 

 

Motionären anser att det vore en bra satsning för Ljusdals kommun att ta 

efter. Kulturaktiviteterna ska vara live. Aktiviteterna kan omfatta allt ifrån 

musik, teater, dansuppvisningar och clowner med mera. En del av 

kulturaktiviteterna får gärna ha en lokal eller regional prägel. Motionären 

yrkar att en kulturgaranti inom skolan införs. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 9 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen har skickat motionen till utbildningsnämnden för yttrande. 

Utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att kommunens skolelever redan 

idag erbjuds minst två, ofta fler, kulturaktiviteter per år.  

Motionens syfte är därmed uppnått.   

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i och med att 

elever i Ljusdals kommun får fler än två kulturupplevelser per år kan 

garantin komma att upplevas som ett tak snarare än som ett golv. I och med 

att ambitionsnivån ligger högre än två kulturupplevelser per år anses den 

besvarad.   
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Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 11 september 2018, § 94 

Förslag till beslut 27 augusti 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 12 april 2018, § 40 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 16 mars 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 9 

Motion 21 december 2018 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Motionen avslås.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Irene Jonsons yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Irene Jonssons yrkande.  
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§ 188 Dnr 00254/2018  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om tätare tömningar 
av kommunens renhållningsstationer. Svar 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion där han föreslår att kommun-

fullmäktige anmodar renhållningen inom Ljusdals Energi att tömma 

återvinningsstationerna oftare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018, § 93 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till Ljusdal Renhållning AB för 

yttrande. 

 

Ljusdal Renhållning skriver i sitt yttrande att FTI (Förpacknings & Tidnings 

Insamlingen) är en organisation skapad av producenterna för att ordna 

insamling av förpackningar och annat som de har ansvaret för att återvinna. 

Återvinningsstationer är skapade av FTI för att samla in hushållens 

förpackningar och tidningar. 

 

FTI ansvarar för landets drygt 5000 återvinningsstationer. De är obemannade 

och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedels-

stationer och i bostadsområden. 

 

Det är till FTI man vänder sig om man har åsikter om tömningar. 

Återvinningsstationerna är alltså ingen kommunal verksamhet och Ljusdal 

Energikoncernen kan tyvärr inte styra över när de töms. 

             

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i och med att det 

är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som svarar för återvinnings-

stationerna och inte Ljusdal Energi föreslås att motionen avslås.  
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Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 11 september 2018, § 95 

Förslag till beslut 27 augusti 2018 

Yttrande från Ljusdal Energi 13 augusti 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 93 

Motion 21 maj 2018 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 189 Dnr 00097/2018  

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2018 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 

färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per den 4 september 2018. 

Sammanställningen omfattar 15 motioner och 15 medborgarförslag.   

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 11 september 2018, § 96 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 4 september 2018 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag, 4 

september 2018 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 190 Dnr 00272/2018  

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen inom 
äldreomsorgen samt stöd och omsorg första kvartalet 
2018 
 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 

äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande första kvartalet 2018. 

Av rapporten framgår att det fanns nio rapporteringar till inspektionen för 

vård och omsorg, IVO. 

 

I tre av ärendena är det insatsen vård- och omsorgsboende som inte blivit 

verkställt inom tre månader, varav ett ärende inom äldreomsorg och två 

ärenden inom socialpsykiatri. 

 

Övriga sex ärenden tillhör verksamhetsområdet stöd och omsorg om 

personer med funktionsnedsättning. SoL/LSS och insatserna servicebostad, 

avlösarservice, korttidsvistelse, kontaktperson (3 st).             

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 11 september 2018, § 97 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 7 augusti 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 16 maj 2018, § 82 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 maj 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 191 Dnr 00038/2018  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Handlingarna noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 

 

 Inlandsbanan, ordinarie bolagsstämma 16 maj 2018 

 Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund 29 maj 2018 

 Inlandskommunerna ekonomisk förening 25 juni 2018 

 Ljusdal Energi Försäljning AB 11 juni 2018 

 Hälsingerådet 15 augusti 2018 

 Pensionärsrådets arbetsutskott 21 augusti 2018 

 Samordningsförbund Gävleborg 24 augusti 2018 

 Rådet för funktionshinderfrågors arbetsutskott 29 augusti 2018 

 Styrelserna för bolagen i Energikoncernen 30 augusti 2018  

 

Samtliga protokoll finns tillgängliga vid sammanträdet.            

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 192 Dnr 00037/2018  

Delegeringsbeslut 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 78-97 från 

kommunledningskontoret. 

 

Samtliga beslut finns tillgängliga vid kommunstyrelsens sammanträde 

             

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Delegeringspärm 
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