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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

§1

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
kommunstyrelsens allmänna utskott tillika budgetberedning år 20152018 (5+5)
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Till ledamöter väljs:
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (FP), Ingalill
Fahlström (MP) och Markus Evensson (S).

2.

Till ordförande väljs Lars Molin (M).

3.

Till vice ordförande väljs Yvonne Oscarsson (V).

4.

Till ersättare väljs:
Sören Görgård (C), Lars Björkbom (KD), Kennet Hedman (M),
Örjan Fridner (S) och Anne Hamrén (S)

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ksau
Förtroendemannaregister
Anette Swed

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

§2

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott år 2015-2018 (5+5)
Kommunstyrelsen beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Jonny Mill (SRD), Christer Sjöström (M), Ulf Nyman (C), Björn Mårtensson (S) och
Kristoffer Hansson (MP).
2. Till ersättare väljs:
Jaana Hertzman (C), Bertil Skoog (FP), Yvonne Oscarsson (V), Irene Jonsson (S) och
László Gönczi (MP).
3. Till ordförande väljs Jonny Mill (SRD).
4. Till vice ordförande väljs Björn Mårtensson (S).

Beslutsexpediering
Akt
De valda
KSSU
Förtroendemannaregister
Anette Swed

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

§3

Val av ledamöter och ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor samt val
av ordförande och vice ordförande år 2015-2018 (2+2)
Kommunstyrelsen beslutar
1. Till ledamöter väljs Helena Brink (C) och Per-Gunnar Larsson (S).
2. Till ersättare väljs Yvonne Oscarsson (V).
3. Till ordförande väljs Helena Brink (C) och till vice ordförande väljs Per-Gunnar Larsson
(S).
4. Vid nästa kommunstyrelse väljs ytterligare en ersättare.

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Rådet för funktionshinderfrågor
Förtroendemannaregister
Anette Swed

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

§4

Val av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet samt val av
ordförande och vice ordförande år 2015-2018 (3+1)
Kommunstyrelsen beslutar
1. Till ledamöter väljs Helena Brink (C), Yvonne Oscarsson (V) och Ove Schönning (S).
2. Till ersättare väljs Sylvia Olsson (KD).
3. Till ordförande väljs Helena Brink (C).
4. Till vice ordförande väljs Ove Schönning (S).

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Pensionärsrådet
Förtroendemannaregister
Anette Swed

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

§5

Val av ledamöter och ersättare samt val av ordförande i Olof Eriksson i
Rångstra Gåvomedelsfond år 2015-2018 (3+3)
Kommunstyrelsen beslutar
1. Till ledamöter väljs Klas Eliasson (M), Mia Sparrow (FP) och Mattias Hedin (S).
2. Till ersättare väljs Jörgen Brink (C), Yvonne Eliasson (M) och Maria Andersson (S).
3. Till ordförande väljs Klas Eliasson (M).
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ulrica Swärd Bütikofer
Anette Swed
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0399/14
§6

Val av ledamöter i Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete Gävleborg
(NSFG) 2015-2018 (1+1)
Kommunstyrelsen beslutar
1. Till ledamot väljs Yvonne Oscarsson (V).
2. Till ersättare väljs Markus Evensson (S).

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg
Förtroendemannaregister
Anette Swed

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

§7

Nominering av ledamot till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk
förening
Kommunstyrelsen beslutar
1. Lars Molin (M) nomineras till ledamot i styrelsen för Kommuninvest Ekonomisk förening.

Beslutsexpediering
Akt
Lars Molin
Kommuninvest ekonomisk förening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

§8

Val av representant till Borghems vägsamfällighet 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
1. Christer Sjöström (M) väljs till representant i Borghems vägsamfällighet.
Beslutsexpediering
Akt
Christer Sjöström
Förtroendemannaregister
Borghems vägsamfällighet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0010/15
§9

Firmatecknare enligt § 31 i reglemente för kommunstyrelsen i Ljusdals
kommun 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
1. Under mandatperioden 2015-2018 ska avtal, andra handlingar och skrivelser
som beslutats av kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande Lars Molin eller vid förhinder för honom kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande Yvonne Oscarsson eller av 2:e vice ordförande Markus
Evensson.
Kontrasignation ska göras av kommunchef Claes Rydberg, av ekonomichef
Nicklas Bremefors, av socialchef Marita Wikström, av samhällsutvecklingschef Stig Olson eller av skolchef Lena Tönners Ångman. Under skolchef Lena
Tönners Ångmans sjukskrivning ska kontrasignation göras av tf skolchef Lisa
Sjöström.
Sammanfattning
I reglemente för kommunstyrelsen föreskrivs att avtal, andra handlingar och
skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden
eller vid förfall av denne vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som
styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska
underteckna handlingarna.
Yrkanden
Örjan Fridner (S): Bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Firmatecknarna
Ekonomi
Bankerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

§ 10

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar:
•
•
•
•
•
•
•

Ett avtal gällande förlängning av Peabs option på Östernäs är nu klart för
undertecknande.
Kommunchefen arbetar vidare med köpingsutvecklingsprocessen. Förslag kommer att
presenteras senare under januari månad.
Ett möte har varit om Böle-terminalen, ytterligare ett möte blir denna vecka.
Kommunchefen bedömer att frågan kommer längre och längre mot någon form av
avgörare.
Inköp Gävleborg. Kommunchef fått signal om att kommunen måste aktivera oss mer.
Det kommer att kräva att kommunen bygger en egen inköpsorganisation.
Förberedelser för att landstinget ska bli en region pågår. Region Gävleborg är upplöst
fr o m 1 januari. Planering pågår för ett informellt organ som är tänkt att träffas 4-5
gånger per år. Kommunstyrelsen ska välja till detta organ senare i vår.
Från 12 januari tjänstgör t f skolchef Lisa Sjöström som skolchef. Förordnandet
upphör när ordinarie skolchef kommer tillbaka.
Personalenheten arbetar med en personalpolicy som ska gälla hela koncernen.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0012/14
§ 11

Yttrande över revisionens granskning av delårsrapporten 2014
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Yttrandet godkänns.

Sammanfattning
Revisorerna har lämnat rapport gällande granskning av delårsbokslutet 2014.
Revisorernas bedömning är att delårsbokslutet, med undantag för delar av Rådet
för kommunal redovisnings (RKR:s) rekommendation nr 22, är upprättad enligt
lagens krav och god redovisningssed.
Ekonomichef Nicklas Bremefors har i förslag till yttrande bemött rapporten.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2 december 2014, § 162
Kommunledningskontorets skrivelse 25 november 2014
Förslag till yttrande 20 november 2014
Revisionens utlåtande delårsrapport 23 oktober 2014
Revisionsrapport – granskning av delårsrapport 2014 23 oktober 2014
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0412/14
§ 12

Inköp Gävleborg delårsbokslut 2014
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Föreligger delårsbokslut per 31 augusti 2014 för Kommunalförbundet Inköp
Gävleborg.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2 december 2014, § 160
Delårsbokslut per 31 augusti 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0569/09
§ 13

Borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning ekonomisk förening
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun tecknar borgen gentemot Hudiksvalls kommun för 15 procent av
rörelsekapitalet till Hälsingeutbildning ekonomisk förening, det vill säga 450 000 kronor
enligt Hälsingerådets fördelningsmodell.

2.

Borgensåtagandet avser perioden 1 januari till 31 december 2015.

3.

Föreningens räntekostnader, vid nyttjande av krediten, ska belasta respektive kommuns
vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmodell.

Sammanfattning
Ljusdals kommun har likt övriga Hälsingekommuner tecknat borgen gentemot
Hudiksvalls kommun för rörelsekapital till Hälsingeutbildning ekonomisk
förening för perioden 2010-2014. Denna borgen behöver förlängas till och med
2015.
Totalt behov av rörelsekapital är 3 000 000 kronor varav Ljusdals kommun
tecknar borgen för motsvarande 15 procent eller 450 000 kronor.
Allmänna utskottet föreslår 2 december 2014, § 161 att Ljusdals kommun tecknar borgen
gentemot Hudiksvalls kommun för 15 procent av rörelsekapitalet till Hälsingeutbildning
ekonomisk förening, det vill säga 450 000 kronor enligt Hälsingerådets föredelningsmodell.
Borgensåtagandet avser perioden 1 januari till 31 december 2015. Föreningens
räntekostnader, vid nyttjande av krediten, ska belasta respektive kommuns
vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmodell.
Allmänna utskottet beslutade 2 december 2014 också att verksamhetsberättelse för
Hälsingeutbildning ekonomisk förening ska presenteras på kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning Hälsingeutbildning ekonomisk förening 2013
Beviljade projekt 2001-2014
Allmänna utskottets protokoll 2 december 2014, § 161
Ekonomienhetens skrivelse 25 november 2014
Borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning ek för 21 november 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 30 september 2014, § 160

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0569/09
§ 13 forts.

Borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning ekonomisk förening
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0364/14
§ 14

Remiss från Regeringskansliet gällande Apoteksombud - Rapport från
Läkemedelsverket
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunen ska inte svara på remissen.
Sammanfattning
Socialdepartementet har ombett Ljusdals kommun att inkomma med synpunkter
på läkemedelsverkets förslag angående apoteksombud. Svar ska lämnas senast
den 10 januari 2015.
Förslaget innebär att det blir möjligt att driva vidare samt inrätta nya
apoteksombud efter det att nuvarande övergångsregler går ut den 30 juni 2015.
Vidare att det ska bli möjligt för andra apoteksaktörer än Apoteket AB, som
hittills haft ensamrätt, att etablera sig som ombud.
Kommunchefen föreslår i förslag till remissvar att Ljusdals kommun anser att
förslaget är bra och att kommunen inte har någon erinran.
Kommunstyrelsen beslutade 27 november 2014,§ 279 att förslag till remissvar
återremitteras för ombearbetning.
Kommunchefen har lämnat nytt förslag till remissyttrande. I yttrandet är tillagt:
”Det kan dock konstateras att den tidigare avmonopoliseringen av hela apotekssystemet inte lett till att fler apotek etablerats i Ljusdals kommun. Vår förhoppning är trots det att förändringarna vad gäller möjligheterna för fler apoteksföretag
att upprätta ombud ska leda till ett ökat utbud.”
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse och förslag till remissvar 19 december 2014
Kommunstyrelsens protokoll 27 november 2014, § 279
Allmänna utskottets protokoll 4 november 2014, § 151
Kommunchefens skrivelse och förslag till remissvar 27 oktober 2014
Remiss från Socialdepartementet 13 oktober 2014
Yrkanden
Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V) och Ingalill Fahlström (MP):
Kommunen ska inte svara på remissen.
Ajournering begärs. Efter 30 minuter återupptas förhandlingen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0364/14
§ 14 forts.

Remiss från Regeringskansliet gällande Apoteksombud - Rapport från
Läkemedelsverket
Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Markus Evenssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Markus Evenssons m fl
yrkande.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0382/14
§ 15

Ändring av statuter för Axel Sundbergs minnesfond
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. På förslag av efterlevande överförs pengarna i Axel Sundbergs minnesfond till
stipendiefonden Margareta och Harry Schölins minne.
2. Axel Sundbergs minnesfond avvecklas.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har lämnat förslag gällande Axel Sundbergs Minnesfond.
Axel Sundbergs Minnesfond inrättades i mars 1969 enligt önskemål av Axel
Sundberg (1906-1968). Syftet var att från och med år 1970 dela ut ”stipendier åt
personer, som genomgår eller ämnar genomgå vuxenutbildning och skall bidrag
lämnas till personer bosatta i nuvarande Ljusdal, Färila och Ramsjö kommuner.”
Axel Sundbergs Minnesfond har under åtskilliga år inte delat ut några stipendier
för vuxenutbildning, då beloppet i fonden är för lågt. Ur stipendiefonden
Margareta och Harry Schölins minne utdelas årligen stipendier med likartade
kriterier. Genom att överföra det återstående beloppet i Axel Sundbergs
minnesfond till stipendiefonden Margareta och Harry Schölins minne, kan
beloppet förbrukas till avsett ändamål och fonden avvecklas.
Då kriterierna mellan de båda fonderna inte är identiska krävs ett
fullmäktigebeslut om ändring i statuterna för Axel Sundbergs minnesfond. Sådan
ändring får enligt det ursprungliga beslutet göras i samråd med Axel Sundbergs
efterlevande. Samtycke har givits från ende sonen, Lars-Erik Sundberg.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2 december 2014, § 165
Utbildningsnämndens skrivelse och protokoll 23 oktober 2014, § 98
Yrkanden
Stina Michelson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0382/14
§ 15 forts.

Ändring av statuter för Axel Sundbergs minnesfond
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

§ 16

Miljökonsekvensbeskrivning Älvvallen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Miljökonsekvensanalys i samband med nybyggnad av fotbollshall på Höga 7:1
i Ljusdal godkänns.
2. Kommunchefen får i uppdrag att komplettera konsekvensanalysen med en
enklare analys gällande energitillförseln.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt att en miljökonsekvensanalys skall upprättas i
samband med nybyggnad av fotbollshall på Höga 7:1 i Ljusdal. Analys har
genomförts av samhällsutvecklingsförvaltningen.
Generellt bedöms anläggandet av en konstgräsplan i enlighet med gällande
detaljplan inte innebära någon negativ effekt på miljön, hälsan eller hushållningen
med mark, vatten och andra resurser. Träden som tas ner görs i syftet att minska
riskerna för skador som kan uppstå om träden blåser ner samt att ge plats åt
planen. Kompensationsåtgärder kommer att göras genom återplantering av träd i
en allé mellan Kyrksjönäsvägen och fotbollshallen. Genom att träden planteras
kommer intrycket av byggnadens höjd inte bli lika påtagligt. Andra lokaliseringsalternativ för åtgärden bedöms inte behöva utredas.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 30 december 2014
Jäv
Kennet Hedman (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. I
hans ställer träder Christer Sjöström (M) in.
Yrkanden
Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S) och Benny Bergström (SD): Bifall till
kommunchefens förslag.
Ingalill Fahlström (MP): Avslag på miljökonsekvensanalysen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08

§ 16 forts.

Miljökonsekvensbeskrivning Älvvallen
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunchefens förslag. Kommunchefen får i
uppdrag att komplettera konsekvensanalysen med en enklare analys gällande
energitillförseln.
Ingalill Fahlström (MP): Bifall till Yvonne Oscarssons tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Markus Evenssons m fl yrkande mot Ingalill Fahlströms
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Markus Evenssons m fl
yrkande.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0205/14
§ 17

Motion från Willy Eriksson (-) gällande utveckling av Östernäsområdet
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Willy Eriksson (-) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande
Östernäsområdet.
Motionären föreslår att timmerupplaget, på nuvarande plats, som sträcker sig ända
till viadukten som leder till Östernäsområdet, avslutas 200-250 meter österut, det
blir ungefär vid lokstallarna. Synintrycket skulle då bli helt annorlunda. Det så
kallade bondhotellet blir helt synligt och en vy breder ut sig mot Kyrksjön och
älven. Förlusten av lagerplats kan kompenseras med mark längre österut på den
gamla industrimarken.
Att skapa en funktionell och tilltalande miljö i Ljusdals centrum med en
gångtunnel till Östernäsområdet ger en karaktär av både charm och idyll som
väcker lust att bosätta sig och utveckla företagsamhet i vår kommundel.
Motionären föreslår:
•
•
•
•

Kommunledningen tar upp och genomför förhandlingar med berörda parter i
enlighet med förslaget.
Kommunledning och kommunchef tar ansvar för genomförande av frågan
rörande centrumhandel och utveckling av Östernäsområdet.
Arbetet med att finna den permanenta platsen för en större
omlastningsterminal i Ljusdal fortsätter.
Närljus befrias från uppdraget att hantera frågan vidare.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2014, § 101 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Yttranden har inhämtats från samhällsutvecklingsförvaltningen och Närljus.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen anses besvarat. I sitt
övervägande skriver han att det inte är möjligt att flytta timmeromlastningen
österut eftersom det inte finns plats för de volymer det handlar om. Dessutom
pågår samtal med flera aktörer om en flytt till Böle och detta ska utredas vidare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0205/14
§ 17 forts.

Motion från Willy Eriksson (-) gällande utveckling av
Östernäsområdet
Utvecklingen av handelsområdet sker i samverkan med Peab som har ett
samarbetsavtal med kommunen. NärLjus har inget uppdrag att utveckla
Östernäsområdet, däremot arbetar man med att få fler företag att etablera sig i vår
kommun. Arbetet pågår fortlöpande inom de områden som förslagställaren
föreslår.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2 december 2014, § 168
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 20 november 2014
Yttrande från NärLjus 27 juni 2014
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 13 juni 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 26 maj 2014, § 101
Motion 15 maj 2014
Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag under proposition. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0206/14
§ 18

Medborgarförslag gällande utveckling av Östernäsområdet
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande Östernäsområdet.
Förslagsställaren föreslår att timmerupplaget, på nuvarande plats, som sträcker sig ända till
viadukten som leder till Östernäsområdet, avslutas 200-250 meter österut, det blir ungefär vid
lokstallarna. Synintrycket skulle då bli helt annorlunda. Det så kallade bondhotellet blir helt
synligt och en vy breder ut sig mot Kyrksjön och älven. Förlusten av lagerplats kan
kompenseras med mark längre österut på den gamla industrimarken.
Att skapa en funktionell och tilltalande miljö i Ljusdals centrum med en gångtunnel till
Östernäsområdet ger en karaktär av både charm och idyll som väcker lust att bosätta sig och
utveckla företagsamhet i vår kommundel.
Förslagsställaren föreslår:
•
•
•
•

Kommunledningen tar upp och genomför förhandlingar med berörda parter i enlighet
med förslaget.
Kommunledning och kommunchef tar ansvar för genomförande av frågan rörande
centrumhandel och utveckling av Östernäsområdet.
Arbetet med att finna den permanenta platsen för en större omlastningsterminal i Ljusdal
fortsätter.
Närljus befrias från uppdraget att hantera frågan vidare.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2014, § 102 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Yttranden har inhämtats från samhällsutvecklingsförvaltningen och NärLjus.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget anses besvarat. I sitt
övervägande skriver han att det inte är möjligt att flytta timmeromlastningen österut eftersom
det inte finns plats för de volymer det handlar om. Dessutom pågår samtal med flera aktörer
om en flytt till Böle och detta ska utredas vidare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0206/14
§ 18 forts.

Medborgarförslag gällande utveckling av Östernäsområdet
Utvecklingen av handelsområdet sker i samverkan med Peab som har ett samarbetsavtal med
kommunen. NärLjus har inget uppdrag att utveckla Östernäsområdet, däremot arbetar man
med att få fler företag att etablera sig i vår kommun. Arbetet pågår fortlöpande inom de
områden som förslagställaren föreslår.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2 december 2014, § 167
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 20 november 2014
Yttrande från NärLjus 27 juni 2014
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 13 juni 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 26 maj 2014, § 102
Medborgarförslag 15 maj 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0230/13
§ 19

Motion från Yvonne Oscarsson, Stig Andersson (V), Annelie Wallberg
och Björn Mårtensson (S) gällande miljöplan
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles.

Sammanfattning
Yvonne Oscarsson (V), Stig Andersson (V), Annelie Wallberg (S) och Björn
Mårtensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige:
“Vi anser att rätten till en god miljö handlar om rättvisa och om solidaritet.
Jordens resurser måste fördelas inom ramarna för ett rättvist miljöutrymme. Vi
anser att den enda vägen till en solidarisk och rättvis värld är att sluta exploatera
och utarma jordens naturresurser.
Vi anser att miljöpolitiken måste ses med ett klass- och genusperspektiv samt en
global rättvis fördelning. Varken individen själv eller marknaden kommer att
kunna lösa de stora utmaningar vi står inför.
Genom att värna naturen och de ekologiska kretsloppen kan människorna
underhålla och utveckla sina livsbetingelser. Det krävs således en omvälvande
förändring i vårt förhållningssatt till naturen, vilket innebär en omvandling av det
sociala och ekonomiska livet.
Då miljöfrågor idag, mer eller mindre, omfattar alla politikområden är det viktigt
och nödvändigt med en plan över hur miljöfrågorna ska uppmärksammas och
genomföras. För att bara nämna några områden som är miljöpåverkande nämner
vi här skola, vård och omsorg, energi, energieffektivisering, avfall, biltrafik,
cykeltrafik, järnvägstrafik, kollektivtrafik, klimatfrågor, miljö och hälsa,
miljörättvisa, vår glesa bygd, samt samhällsplanering. Listan skulle självklart
kunna göras mycket längre och det belyser i sig hur stor miljöfrågan är.
Fokuseringen på såväl hälso- som klimat- och miljöfrågorna blir som bekant allt
viktigare och intensivare. Ljusdals kommun måste därför inte bara “hänga med” i
utvecklingen, utan ligga i framkant och tydligt visa att vi tar frågorna på allra
största allvar. Detta inte minst med tanke på, och ansvaret för, våra barn och de
kommande generationerna. Att ge tydliga signaler i denna fråga kan även vara av
vikt för att öka antalet barnfamiljer i kommunen. Dessutom är många ungdomar
djupt engagerade i dessa frågor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0230/13
§ 19 forts.

Motion från Yvonne Oscarsson, Stig Andersson (V), Annelie Wallberg
och Björn Mårtensson (S) gällande miljöplan
Inom ämnesområdet miljö, krävs åtgärder på såväl kort som lång sikt och det är
angeläget att arbetet bedrivs målmedvetet och utifrån en stark politisk
viljeinriktning. Av vikt är också att insatserna är konkreta/tydliga och baseras på
faktaunderlag. Det gäller att fokusera på rätt saker och ange en prioritering för
arbetet. Målen måste även i dessa sammanhang utgöra grunden och vara
vägledande för arbetet!”
Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att:
•
•

Kommunen arbetar fram och fastställer en miljöplan
Planen innehåller tydliga och konkreta politiska mål för kommunens
miljöarbete

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2013, § 95 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen,
omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, Ljusdal Energi och Närljus.
Svar har inkommit från Närljus, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt
samhällsutvecklingsutskottet (eftersom samhällsutvecklingsförvaltningen överlät
åt utskottet att besluta om yttrande).
Närljus är positiv till att kommunen arbetar fram och fastställer en tydlig
miljöplan med konkreta mål.
Det bör tas hänsyn till kommunens visionsarbete och nuvarande och kommande
planer och strategier så att denna plan går i samklang med dessa.
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionens syfte och skriver att om
motionen antas bör kommunfullmäktige i sina direktiv för arbetet klargöra i
vilken mån man är beredd att tillskjuta extramedel i budgetprocessen, i de fall där
en högre miljöambition innebär en merkostnad.
Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker motionen.
Samhällsutvecklingsutskottet förslår att motionen bifalles under förutsättning att
kommunekologens tjänst utökas till en heltid.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0230/13
§ 19 forts.

Motion från Yvonne Oscarsson, Stig Andersson (V), Annelie Wallberg
och Björn Mårtensson (S) gällande miljöplan
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalls. Han skriver i sitt
övervägande att det här är en bra motion om att kommunen ska arbeta fram och
fastställa en tydlig miljöplan. Det stämmer bra överens med kommunens nyligen
antagna Vision. Det ställs idag ett hårt tryck på jordens naturresurser och vi måste
alla hjälpas åt för att minska skadorna. Ekonomiska medel bör nog tillföras om
kommunekologens tjänst måste utökas för att komma igång med arbetet så fort
som möjligt.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2 december 2014, § 169
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 20 november 2014
Samhällsutvecklingsutskottets yttrande 17 september 2013, § 193
Omsorgsnämndens yttrande 29 augusti 2013, § 159
Utbildningsnämndens yttrande 28 augusti 2013, § 93
Stiftelsen NärLjus yttrande 19 juni 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 22 april 2013, § 95
Motion 22 april 2013
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Ingalill Fahlström (MP) och Anne Hamrén (S) och Jonny
Mill (SRD): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0502/12
§ 20

Kommunal avfallsplan 2015-2020
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Den kommunala avfallsplanen – Strategier och mål fastställs.

2.

Den kommunala avfallsplanen – Åtgärdsprogram fastställs med möjlighet till
löpande revidering där betydande avvikelser ska delges kommunstyrelsen för
yttrande eller beslut.

3.

Den befintliga projektorganisationen (regional projektgrupp, lokala
arbetsgrupper) får i uppdrag att under planperioden driva processen med att
följa upp och summera mål och åtgärder samt löpande revidera
underlagsdokument och ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram.

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. Avfallsplanen består av tre delar:
1.

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 och en utvärdering av föregående avfallsplaneperiod

2.

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.

3.

Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har
till uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås.

Justerare

Utdragsbestyrkande

31

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0502/12
§ 20 forts.

Kommunal avfallsplan 2015-2020
Övriga dokument:
4. Samrådsredogörelsen redovisar de synpunkter som har inkommit via
remiss- och utställningsfasen med svar från ansvariga projekt- och
arbetsgrupper.
5. Sammanfattande tabell är ett översiktligt, kortfattat dokument som tagits
fram för remiss och utställning för att man lättare ska kunna tillgodogöra
sig väsentliga delar av avfallsplanen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2 december 2014, § 164
Förslag till avfallsplan 17 november 2014
Yrkanden
Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V) och Allan Cederborg (M): Bifall till
allmänna utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0278/12
§ 21

Försäljning av del av Valla 7:26 vid Fönebasen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunen säljer ett område om cirka 1,5 hektar av Ljusdal Valla 7:26 till en
köpeskilling av 36 000 kronor med villkoret att vägservitut upplåts för
Ljusdal Valla 7:26 över Ljusdal Ygsbo 4:27, infart till före detta flygbasen.

2.

Köparen erlägger kostnaden för fastighetsbildning.

Sammanfattning
Kommunen förvärvade för ett antal år sedan Föne flygbas som bestod av flera
registerfastigheter.
Fastighetsbildning har genomförts som innebär att alla de förvärvade fastigheterna
har
fastighetsreglerats till kommunens fastighet Valla 7:26.
Ett område om cirka 1,5 hektar av den nybildade fastigheten är beläget norr om
Movägen i anslutning till ett stort skifte av Ljusdals Ygsbo 4:27. Ägaren till
Ljusdals Ygsbo 4:27 är av praktiska skäl intresserad av att införliva den delen av
Ljusdal Valla 7:26 i sitt innehav. Då kommer Movägen att utgöra
skiftesavgränsning och kommunen kommer att ha hela sitt innehav på samma sida
vägen.
Områdets produktiva areal utgör cirka 0.8 hektar. Resterande består av myrmark
och vägområde. Vår före detta skogsförvaltare på Mellanskog har uppskattat
virkesförrådet till 150 m3sk/ha och 300 kronor per m3sk vilket ger ett skogsvärde
av 36 000 kronor.
Vägen in till före detta flygbasen går över ägarens fastighet Ljusdal Ygsbo 4:27
och för att säkra väganslutningen för framtiden behöver kommunen ett servitut på
denna. Det är lämpligt att upprätta detta som officialservitut i samma förrättning
där ovanstående skogsmark överförs till Ljusdal Ygsbo 4:27.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 december 2014, § 195
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 27 november 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0278/12
§ 21 forts.

Försäljning av del av Valla 7:26 vid Fönebasen
Yrkanden
Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Jonny Mills yrkande under proposition. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Köparen
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0042/05
§ 22

Markavyttring vid Lassekrog
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Anhållan om förvärv av 1,5 hektar av fastigheterna Lassekrog 1:1 och 1:4
avslås.

Sammanfattning
Ägaren till Lassekrog 1:3 inkom den 25 maj 2004 med ansökan om att få förvärva
ett område om cirka 50 hektar av fastigheten Lassekrog 1:4 och 1:1. Området
består huvudsakligen av skogsmark och liten täkt.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen vid två tillfällen och blivit
återemitterat vid båda tillfällena.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver att det skäl som anförs från sökanden
för inköp av mark från fastigheterna Lassekrog 1:1 och 1:4 kan inte anses vara
anledning för kommunen att frånhända sig mark. Avtal kan tecknas vad gäller
hänsyn till sommarstugan vid skogsskötseln. Åtkomst till alternativ utfart skulle
inte lösas av det förslag till köp som tidigare behandlats. Det finns en ordinarie
infart till stugan och om bärigheten inte är tillräcklig kan stugägaren göra
förstärkningsåtgärder på den. Risken för stormfällning av träd är inte större här än
på andra ställen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 1 december 2014 att anhållan om
förvärv av 1,5 hektar av fastigheterna Lassekrog 1:1 och 1:4 avslås.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 december 2014, § 196
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 1 december 2014
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2006, § 10
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2005, § 73
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0042/05
§ 22 forts.

Markavyttring vid Lassekrog
Propositionsordning
Ordföranden ställer Markus Evenssons m fl yrkande under proposition.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ägaren till Lassekrog 1:3
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0303/13
§ 23

Återtagande av planuppdrag gällande detaljplan för hotell på Öje 8:42
och del av Öje 11:21 i Järvsö
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Planuppdraget för Öje 8:42 återtas.

Sammanfattning
Den tidigare fastighetsägaren till Öje 8:42 (”Hemvärnsgården”) ansökte i maj
2013 om att kommunen skulle upprätta ny detaljplan för att möjliggöra ett
hotellbygge om fem våningar plus en källarvåning för parkering på platsen.
Fastighetsägaren sökte även om option för att kunna tillgodogöra sig del av
kommunens angränsande fastighetet, Öje 11:21. Kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott beviljade planuppdrag samt option för del av den
tänkta marken den 10 december 2013 § 257.
Fastigheten har sedan dess bytt fastighetsägare och den nya ägaren har inga
ambitioner som föranleder att en ny detaljplan upprätts för de tidigare tänkta
åtgärderna.
Fastigheten omfattas av en äldre detaljplan som anger allmänt ändamål samt
allmän plats för park och plantering, varför detaljplanen på sikt dock bör ersättas.
Men en sådan ändring bör istället initieras av den nya ägaren till fastigheten.
Planuppdraget i sin nuvarande inriktning bör därför återtas.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 december 2014, § 194
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 november 2014
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 december 2013, § 257
Yrkanden
Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0439/14
§ 24

Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslaget till taxor gällande Rengöring och Brandskyddskontroll i Ljusdals
kommun perioden den 1 juli 2015 till 30 juni 2020 antas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2014, § 235 att förlänga avtalet
gällande Rengöring och Brandskyddskontroll med JO-sotning.
Eftersom taxorna ej ingick i detta beslut handläggs dessa separat.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 december 2014, § 191
Taxevillkor för rengöring (sotning) 27 november 2014
Taxa för brandskyddskontroll 27 november 2014
Kommunstyrelsen protokoll 9 oktober 2014, § 235
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0372/14
§ 25

Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2014, för kännedom
Kommunstyrelsens beslut
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett
ungdomsledarstipendium på 10 000 kronor vardera. I år har åtta ansökningar
inkommit till ungdomsstipendiet och fem till ungdomsledarstipendiet.
Fritidschefen har i samråd med Ljusdals-Postens sportjournalister samt
idrottslärarna på Slottegymnasiet gått igenom ansökningarna och därefter lämnat
förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0345/13
§ 26

Länstransportplanen - verksamhetsplan 2015 (med utblick mot 2018) för
kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Region Gävleborg har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan som är en
konkretisering av gällande Länstransportplan (2014-2025) för det kommande
verksamhetsåret 2015, med utblick mot 2018. Hög prioritet ligger på åtgärder som
stärker kollektivtrafiken för arbetspendling och arbetsgivares kompetensförsörjning.
Bland annat föreslås följande åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt samordnad planering för dubbelspår Gävle-Sundsvall
Planeringsprocess Gävle Västra pendeltågstation
Väg 83, ombyggnad korsning samt fördjupad planeringsprocess
Hofors stationsutveckling
Åtgärder för utvecklad busstrafik Edsbyn-Bollnäs-Söderhamn
Nya och förbättrade hållplatser i de prioriterade stråken
Internet på X-tåget
Ökade statsbidrag till kommunala åtgärder för kollektivtrafik

Rolf Berg, utvecklare på samhällsutvecklingsförvaltningen, informerar om att det
som närmare berör Ljusdals kommun är korsningen mellan väg 83 och
Rödmyravägen som ska göras säkrare med avkörningsfält och liknande. I Ljusdal
pågår också en åtgärdsvalsstudie med utblick mot förbifart Ljusdal.
Även timmerterminal i Ljusdal finns med i planen där det står om eventuell
samfinansiering/ medfinansiering mellan privat näringsliv, Ljusdals kommun,
Trafikverkets nationella plan samt länsplanen.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 december 2014, § 210
Förslag till verksamhetsplan 2015 (med utblick mot 2018)

Beslutsexpediering
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0495/13
§ 27 forts.

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun tar initiativ till en nationell
insamling till Cancerfonden
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. I medborgarförslaget föreslås att
1.
2.
3.

Ljusdals kommun tar initiativ till en nationell insamling till Cancerfonden.
Ljusdals kommun beslutar att skänka 1 000 kronor i månaden under ett års tid och
utmanar landets samtliga kommuner att fatta samma beslut.
Insamlingen avslutas med en manifestation där Ljusdals breda kulturliv kan bidra till en
enande och fantastisk fest där inslagen kan fördelas i kommundelarna och på många olika
”scener”.

Invånarna i kommunen kan förstärka insamlingen genom att frivilligt skänka från 20 kronor i
månaden under samma år.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, § 205 att skicka medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunchefen för yttrande.
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att motionen avslås med hänvisning till att en kommun
genom lagstiftning begränsas att genomföra föreslagna aktiviteter.
Han skriver att ”initiativet är lovvärt. Cancersjukdomarna, med dess allvarliga konsekvenser
för såväl den enskilde och dess berörda som för samhället, är naturligtvis ett medicinskt
område som måste genomforskas med hög prioritet. Cancerfonden gör i sammanhanget
betydande insatser för finansiering av sådan forskning, liksom även samhället och
läkemedelsindustrin.
Möjligheterna för en kommun att bedriva den insamlingsverksamhet och lämna sådana gåvor
som förslaget innebär har dock begränsningar beroende på lagstiftningen varför motionen
måste avslås.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt övervägande
skriver han att det är ett lovvärt initiativ från förslagsställaren eftersom det behövs
obegränsade resurser till cancerforskningen och andra bidragsgivare gör en stor insats med
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

KS 0495/13
§ 27 forts.

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun tar initiativ till en nationell
insamling till Cancerfonden
sina insamlingar, men möjligheten för en kommun att bedriva insamlingsverksamhet och
lämna sådana gåvor har dock begränsningar på grund av lagstiftningen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2 december 2014, § 166
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 20 november 2014
Kommunchefens yttrande 28 augusti 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2013, § 205
Medborgarförslag 18 november 2013
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

§ 28

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll:
•
•
•

Justerare

AB Ljusdalshem 29 oktober 2014
Inköp Gävleborg 24 november 2014
Region Gävleborg 5 december 2014

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2015-01-08
Diarienummer

§ 29

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 99-295.
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet.
Beslutsexpediering
Delegeringspärm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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