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 Diarienummer 
   KS 0013/14 
 
§ 221 
 
Tilläggsäskande från utbildningsnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Begäran om tilläggsanslag avslås. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har i beslut den 28 augusti begärt tilläggsanslag med 9 
miljoner kronor. Orsaken är ökade kostnader som nämnden bedömer att man inte 
kan hantera. 
 
Enligt riktlinjerna för budgetuppföljning ska nämnden vidta åtgärder inom ramen 
för sina befogenheter för att klara given budgetram. Om detta är genomfört ska 
nämnden föreslå åtgärder som kommunfullmäktige ska besluta om. 
 
Ekonomichefen skriver i tjänsteskrivelse 29 september 2014 att han inte kan finna 
att ovanstående är genomfört. Utifrån kommunallagen kan inte kommunfull-
mäktige fatta beslut om tilläggsbudget där man godkänner att kommunens 
kostnader kommer att överstiga intäkterna. Utifrån aktuell resultatprognos skulle 
detta bli fallet om utbildningsnämndens äskande godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 september 2014 
Utbildningsnämndens protokoll 28 augusti 2014, § 77 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Leif Hansen (SRD): Begäran om tilläggsanslag avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0013/14 
 
§ 222 
 
Tilläggsäskande från omsorgsnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Begäran om tilläggsanslag avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har i beslut den 27 augusti begärt tilläggsanslag med 
sammanlagt 12 150 000 kronor. Orsaken är ökade kostnader som nämnden 
bedömer att man inte kan hantera. 
 
Enligt riktlinjerna för budgetuppföljning skall nämnden vidta åtgärder inom 
ramen för sina befogenheter för att klara given budgetram. Om detta är genomfört 
skall nämnden föreslå åtgärder som kommunfullmäktige skall besluta om.  
 
Ekonomichefen skriver i tjänsteskrivelse 29 september 2014 att han inte kan finna 
att ovanstående är genomfört. Utifrån kommunallagen kan inte 
kommunfullmäktige fatta beslut om tilläggsbudget där man godkänner att 
kommunens kostnader kommer att överstiga intäkterna. Utifrån aktuell 
resultatprognos skulle detta bli fallet om omsorgsnämndens äskande godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 september 2014  
Omsorgsnämndens protokoll 27 augusti 2014, § 120 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 juni 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
§ 223 
 
Delårsbokslut 2014 för Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Delårsbokslutet godkänns. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att intensifiera arbetet med strukturella åtgärder. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar om delårsbokslut för Ljusdals kommun: 
 
Delårsbokslut 
 

• Resultat + 12,7 miljoner kronor 
• Minskad semesterlöneskuld 17 miljoner kronor ger resultateffekt +17 mkr 
• Nämndernas budgetavvikelse -11,6 miljoner kronor 
• Investeringarna 32,6 miljoner kronor av beslutade 67, miljoner kronor 
• Förbättrad soliditet 
• Försämrad likviditet 
• Finansiella målen klaras 

 
Helårsprognos 
 

• Resultat -19,2 miljoner kronor 
• Nämndernas budgetavvikelse -28,8 miljoner kronor 
• Pensionsavsättningar 7 miljoner kronor högre 
• Arbetsgivaravgiften 5 miljoner kronor lägre 
• Nettokostnaden ökar med 50 miljoner kronor. 30 miljoner kronor exklusive AFA-

pengar 
• Intäkterna ökar med 16 miljoner kronor 
• Försämrad soliditet 
• Finansiella målen klaras inte 
• Balanskravet klaras inte 
• Resultatutjämningsreserven (RUR) kan inte användas 
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 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
§ 223 forts. 
 
Delårsbokslut 2014 för Ljusdals kommun 
 
Balanskravet 
 

• Prognos - 19,3 miljoner kronor 
• Måste regleras inom tre år 
• En handlingsplan ska tas fram hur detta ska regleras 

 
Nämndernas egna kapital enligt prognos 
 
Kommunstyrelsen Totalt 

- från 2013 387 tkr  
- hälften av årets resultat 3 500 tkr 3 887 tkr 

 
Utbildningsnämnden 

- från 2013 - 3 464 tkr 
- hälften av årets resultat - 5 328 tkr - 8 702 tkr 

 
Omsorgsnämnden 
 

- från 2013 - 1 254 tkr  
- hälften av årets resultat - 12 663 tkr - 13 917 tkr 

 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Helena Brink (C), Yvonne Oscarsson (V), 
Anne Hamrén (S) och Stina Michelson (S): Delårsbokslutet godkänns. 
 
Helena Brink (C): Förvaltningen får i uppdrag att intensifiera arbetet med 
strukturella åtgärder. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer Helena Brinks yrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande, Balanslista klk  
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 224 
 
Budget 2015 och ELP 2016-2017 för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Kommunstyrelsens budget 2015 utökas med 6,4 miljoner kronor för Närsjukvården samt  
 1,9 miljoner kronor för projekt Arbete och framtid. 
 
2.  Medel omdisponeras från omsorgsnämndens budgetram till kommunstyrelsen med 8,3  
 miljoner kronor per år för perioden 2015-2017. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Driftbudet för 2015 med föreslagna besparingsåtgärder på 2 200 kronor  
 godkänns förutom att studieförbundens anslag inte ska minska med 400 000  
 kronor. 
 
2.  Driftsbudget enligt ELP 2016-2017 med föreslagna besparingsåtgärder på  
 2 000 000 kronor godkänns förutom att studieförbundens anslag inte ska  
 minska med 400 000 kronor. 
 
3.  Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen ta fram förslag till nytt  
 avtal om närsjukvården. Fram till dess förlängs nuvarande avtal. 
 
Sammanfattning  
 
Driftbudget: 
 
Utifrån beslutad budgetram i kommunfullmäktige i juni har kommunledningskontoret och 
samhällsutvecklingsförvaltningen arbetat fram ett förslag på åtgärder för att komma i nivå 
med den beslutade budgetramen. Detta har medfört ett antal förslag på åtgärder enligt 
upprättad åtgärdslista. 
 
Investeringsbudget: 
 
Investeringsbudgeten för 2015-2017 har upprättats enligt beslutad investeringsplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2 oktober 2014, § 215 att återremittera ärendet så att i 
kommunstyrelsens budget 2015 tas med en kostnad på 6,4 miljoner kronor för Närsjukvården 
och 1,9 miljoner kronor för projekt Arbete och framtid. Ärendet ska behandlas åter vid 
kommunstyrelsens sammanträde 9 oktober 2014. 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 224  forts. 
 
Budget 2015 och ELP 2016-2017 för kommunstyrelsen 
 
Kommunchefen har 7 oktober 2014 lämnat ett förslag till tillägg till kommunstyrelsens 
budgetförslag 2015-2017. I skrivelsen föreslås: 
 
1.  Kommunstyrelsens budget 2015 utökas med 6,4 miljoner kronor för Närsjukvården samt  
 1,9 miljoner kronor för projekt Arbete och framtid. 
 
2. Medel omdisponeras från omsorgsnämndens budgetram till kommunstyrelsen med 8,3  
 miljoner kronor per år för perioden 2015-2017. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 7 oktober 2014  
Kommunstyrelsens protokoll 2 oktober 2014, § 215 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 september 2014, § 145 
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 126 
Samhällsutvecklingsförvaltningens och kommunledningskontorets skrivelse  
4 september 2014 
Förslag budgetramar 2015-2017 
Förslag åtgärdslista 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Anne Hamrén (S), Stina Michelson (S), Helena Brink (C), Marie-
Louise Hellström (M), Björn Mårtensson (S), Leif Hansen (SRD) och Harald 
Noréus (FP): Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen ta fram 
förslag till nytt avtal om närsjukvården. Fram till dess förlängs nuvarande avtal. 
 
Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C), Anne Hamrén (S) och Lars Molin (M): 
Studieförbundens anslag ska inte minska med 400 000 kronor. 
 
Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas förhandlingarna. 
 
Björn Mårtensson (S) och Jonny Mill (SRD): Bifall till samhällsutvecklings-
utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande om att kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen ta fram  
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 224 forts. 
 
Budget 2015 och ELP 2016-2017 för kommunstyrelsen 
 
förslag till nytt avtal om närsjukvården, och att nuvarande avtal förlängs. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl 
yrkande om att studieförbundens anslag inte ska minska med 400 000 kronor. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Yvonne Oscarssons m fl 
yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Yvonne Oscarssons m fl yrkande, Nej-röst för avslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 4 nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Yvonne Oscarssons m fl yrkande. Se separat 
omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens förslag 
om att kommunstyrelsens budget 2015 utökas med 6,4 miljoner kronor för 
Närsjukvården samt 1,9 miljoner kronor för projekt Arbete och framtid. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunchefens förslag 
om att medel omdisponeras från omsorgsnämndens budgetram till 
kommunstyrelsen med 8,3 miljoner kronor per år för perioden 2015-2017. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna 
budgetförslag för kommunstyrelsen i övrigt. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
KLK balanslista 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen fk 
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 Diarienummer 
   KS 0338/14 
 
§ 225 
 
Delårsbokslut för AB Ljusdalshem 2014 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Delårsbokslutet noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
VD Richard Brännström informerar om delårsbokslut för AB Ljusdalshem koncern: 
 
Vinst ca 10 miljoner kronor 1/1 – 31/8 2014, vinsten återinvesteras i 
fastighetsbeståndet som planerat underhåll och ombyggnad/förädling av 
fastighetsbeståndet. 
 
Direktavskrivet underhåll ca 20 miljoner kronor 1/1 – 31/8 2014 
 
Energibesparingar 31/8 2010 – 31/8 2014 trots ca 100 lägenheter mer uthyrda.  
El                          -28% 
Värme               -17,5% 
Vatten               -10% 
 
Fortsatt besparingsarbete med att byta ut all belysning till energi LED lampor, 
solfångare och byte av stamventiler och värmeväxlare. 
 
Låga vakanser, 17 st i kö till trygghetsboendet i Gärdeåsen, stort intresse av 
trygghetsboende i Järvsö. Planer finns för ytterligare 27 lägenheter som 
trygghetsboende vid Gärdeåsvägen 14. 
 
Mark och tomter för nyproduktion: Detaljplanering pågår för bolagets två egna 
tomter i Ljusdal. I Järvsö har bolaget begärt att få köpa kommunens mark vid 
silversmeden. 
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 Diarienummer 
   KS 0362/14 
 
§ 226 
 
Delårsbokslut 2014 för Ljusdals Energikoncern 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Delårsboksluten noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
VD Lars Wennerholm informerar:  
 
Utfallet för energikoncernen per 31 augusti 2014 är + 9,7 miljoner kronor. 
 
Prognosen per 31 december 2014 visar ett överskott på 73 000 kronor. 
 
Koncerngemensamt 
 
Lågkonjunktur 

- Intäkter 
• Temperatur (Vid kall temperatur större intäkter för fjärrvärme och elnät) 
• Nederbörd (Större elproduktion) 
• Elpriser (Bättre lönsamhet för kraftsstationerna) 

 
- Kostnader 

• Temperatur (Oljeberoendet i fjärrvärmen) 
• Bränslepriser (40% av våra fjärrvärmekostnader) 
• Lönekostnader 
• Allmänna kostnadsutvecklingen 

 
Koncernen 
 
2013 Utfall 2014-08-31 Utfall 
 

- Utfall 92% av ett normalår - Utfall 86% (100%) av ett normalår 
- 81,7 GWh fjärrvärme - 51,9 GWh (45,0) fjärrvärme 
- Elproduktion 7,9 GWh - Elproduktion 7,5 GWh (4,1) 
- Inmatat Sjulhamre 95,1 GWh - Inmatat Sjulhamre 50,0 GWh (57,6) 
- 1,4 miljoner m3 dricksvatten - 1,4 miljoner m3 dricksvatten 
- 1,9 miljoner m3 spillvatten - 1,9 miljoner m3 spillvatten 
- 12 000 ton avfall - 5 487 ton (6 080) avfall 
- 80 anställda - 88 anställda (säsongsanställda delvis) 
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 Diarienummer 
   KS 0071/14 
 
§ 227 
 
Information om förvärv av elnät 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att man vid varje sammanträde ska få en 
information från Ljusdal Elnät AB om hur affären med förvärv av elnät 
fortskrider. 
 
VD Lars Wennerholm informerar: 
  
Fortum har via sina officiella kanaler meddelat att man kommer att gå ut med en 
intresseförfrågan under senare delen av oktober. Efter det kommer man att skicka 
ut information för att kunna göra ett preliminärt bud under december. Fortum 
kommer därefter att välj en eller flera till förhandling om ett kontrakt. 
  
Det finns också ett rykte som kommer via Reuter. Detta rykte säger att man redan 
förhandlar med någon eller några och att man snart kommer att offentliggöra en 
köpare. 
 
Nästa möte i gruppen blir fredag 17 oktober 2014. 
  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0526/13 
 
§ 228 
 
Kommunens konkurrenspolicy - uppföljning 2013 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslaget till revidering av konkurrenspolicyn godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige fastställde i mars 2009 Konkurrenspolicy för Ljusdals 
kommun.  
 
I december 2013 beslutade utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
följa upp och vid behov revidera policyn. Nämnden redovisar att cirka 380 
miljoner kronor av nämndens cirka 400 miljoner kronor, genom lagstiftning om 
främst friskolor, redan är konkurrensutsatta. 
 
I mars 2014 beslutar kommunfullmäktige att ge kommunchefen i uppdrag att 
lämna förslag på revidering av policyn senast i september 2014. 
 
Kommunchefen har i skrivelse den 29 augusti 2014 gett förslag på revidering av 
konkurrenspolicyn. 
 
Allmänna utskottet föreslår 9 september 2014, § 116 att förslaget till revidering 
godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 116 
Kommunledningskontorets skrivelse 29 augusti 2014 
Förslag till revidering av Konkurrenspolicy för Ljusdals kommun 29 augusti 2014 
Kommunstyrelsens beslut 6 mars 2014, § 75 
Allmänna utskottets skrivelse 30 januari 2014 
Konkurrenspolicy för Ljusdals kommun antagen av kommunfullmäktige 30 mars 
2009 
Utbildningsnämndens protokoll 11 december 2013, § 130 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0526/13 
 
§ 228 
 
Kommunens konkurrenspolicy - uppföljning 2013 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0257/14 
 
§ 229 
 
Ansökan från Hedsta Bystuga om bidrag till handikappanpassad 
bastuanläggning 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan från Hedsta Bystuga om bidrag till handikappanpassning av bastuanläggning 

avslås. 
 
 

Sammanfattning  
 
Hedsta Bystuga har inkommit med en ansökan om bidrag med 116 000 kronor för 
att handikappanpassa sin bastuanläggning. Man har även sökt bidrag hos Boverket 
och blivit beviljade 200 000 kronor. Boverket har begärt en komplettering av 
ansökan där det framgår att kommunen bistår med 30 procent av totalkostnaden.  
 
Investeringsbidraget för godkända samlingslokaler är redan fördelade för 2014 
och dessutom är denna förening inte en av de godkända samlingslokaler som har 
möjlighet att söka detta bidrag. Av den anledningen föreslår förvaltningen att 
ansökan avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 september 2014, § 155 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 15 augusti 2014 
Ansökan från Hedsta Bystuga 1 juli 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Hedsta bystuga 
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 Diarienummer 
   KS 0180/14 
 
§ 230 
 
Ansökan från Ljusdals curlingklubb om bidrag till att täcka 
materielkostnader 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan från Ljusdals Curlingklubb om bidrag till energiförbättrande åtgärder  
    avslås. 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals Curlingklubb ansöker om bidrag till materialkostnader för att genomföra 
energibesparande åtgärder på Curlinghallen. De åtgärder som kommer att 
genomföras är isolering av södra och västra väggen samt införskaffande av en ny 
energisnål och starkare belysning. Materialkostnaden är kostnadsberäknad till 
112 292 kronor som föreningen söker bidrag för. Arbetet kommer att genomföras 
på ideell basis av klubbens medlemmar.  
 
I årets budget finns det inte utrymme för denna investering. Förvaltningen har 
varit i kontakt med föreningen och tipsat om andra bidragsmöjligheter bland annat 
genom Hälsinglands Idrottsförbund och Idrottslyftet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 september 2014, § 156 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2014 
Ansökan om bidrag 29 april 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdals Curlingklubb 
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 Diarienummer 
   KS 0273/14 
 
§ 231 
 
Ansökan om planläggning av Ygsbo 2:57 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan om planläggning avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ägaren till fastigheten Ygsbo 2:57 har inkommit till förvaltningen med ansökan 
om att kommunen genom att göra en detaljplaneändring där allmän plats för park 
eller plantering avlägsnas, ska möjliggöra förvärv av mark kring fastigheten samt 
anordnande av vedupplag och bygge av vedbod på den förvärvade marken.  
 
Förvaltningen föreslår att ansökan avslås eftersom området ligger inom 200 meter 
från Ljusnans strand och därmed är belagt med strandskydd. Hävs planen 
återinträder strandskyddet. Byggnation av vedbod kommer därmed att kräva 
strandskyddsdispens. Ett andra alternativ är att planlägga marken kring fastigheten 
för kvartersmark, förslagsvis bostäder. Detta kräver också att strandskyddet hävs.  
 
Förvaltningen bedömer att inget av de sex skäl i miljöbalken som finns för att 
upphäva strandskyddet går att uppfylla i detta fall. Det föreslås därför att ansökan 
avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 september 2014, § 152 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 september 2014 
Ansökan om planläggning 11 augusti 2014 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Fastighetsägaren 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk 
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 Diarienummer 
   KS 0232/14 
 
§ 232 
 
Kommunstyrelsens yttrande över detaljplan för Storbyn 22:1 i Färila 
"Föreningarnas Hus" 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra emot planförslaget. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen har fått detaljplan för Storbyn 22:1 i Färila ”Föreningarnas 
hus” för yttrande. 
 
Syftet med planen är att ersätta den nuvarande markanvändningen, kvartersmark 
för allmänt ändamål. 
 
I förslag till detaljplan föreslås att fastigheten ska kunna användas för ändamålen 
kultur och fritid, skola, kontor och bostäder med liten ytterligare byggrätt. 
”Föreningarnas hus” eller ”kommunalrummet” föreslås omfattas av 
skyddsbestämmelser med rivningsförbud enligt 4 kap 16 § PBL med tanke på 
byggnadens kulturhistoriska värde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 112 
Samrådshandlingar 20 augusti 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
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 Diarienummer 
   KS 0262/14 
 
§ 233 
 
Orhallascenen till Kyrksjön 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Erbjudandet från föreningen Ljusdal i Centrum avslås, gällande en överlåtelse 

av före detta Orhallascenen till Ljusdals kommun med placering i Kyrksjön 
vid Östernäsbadet. 

 
Sammanfattning  
 
Enligt Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning kommer löpande drift- och 
underhållskostnader samt vissa initiala investeringskostnader att behöva 
budgeteras vid ett eventuellt övertagande av Orhallascenen enligt följande: 
• Årlig översyn med eventuella underhållsåtgärder i konstruktionen (utbyte av 

virke, inoljning) 
• Vinterförvaring/Utsättning (transport, förankring, montering/förvaring av 

takduk) 
• Kostnader för elförbrukning samt försäkringar 
• Installation av elskåp för el-anslutning vid Östernäs-badet (32 alt. 64 amp) 
• Inköp av mobil el-anslutningskabel till scenen för montering på landgången 
 
Viss intern kommunal konsertverksamhet på scenen med/för barn och ungdomar 
kan komma att arrangeras via EstradLjusdals försorg. Eventuella kommersiella 
konserter och arrangemang förutsätter att avtal tecknas mellan kommunen och 
extern arrangör för varje enskilt arrangemang, där arrangören tar fullt ansvar för 
alla kostnader. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 26 augusti 2014 
 
1. Antingen bifalla eller avslå erbjudandet från föreningen Ljusdal i Centrum 

om en överlåtelse av före detta Orhallascenen till Ljusdals kommun med 
placering i Kyrksjön vid Östernäsbadet, med 
samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande enligt nedan i beaktande. 
 

2. Vid eventuellt bifallsbeslut i punkt 1 uppdra åt 
samhällsutvecklingsförvaltningen att upprätta ett förslag till kostnadsbudget 
för löpande årliga driftskostnader samt initiala investeringskostnader, inför 
senare beslut om finansiering. 

 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokkoll 16 september 2014, § 158 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 augusti 2014 
Skrivelse från Ljusdal i Centrum 11 juli 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0262/14 
 
§ 233 forts. 
 
Orhallascenen till Kyrksjön 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdal i Centrum 
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 Diarienummer 
   KS 0260/13 
 
§ 234 
 
Återtagande av uppdrag gällande detaljplan för Svemarksbyn, Järvsö-
Hamre 12:41 i Harsa 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Planuppdraget återtas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen (byggnadsplan från 1982) omfattar ett område i direkt anslutning till 
Harsasjön och anger områden för fritidshus samt område för stugby, 
idrottsområde, grönområden och vägar.     
 
Fastighetsägaren till Järvsö-Hamre 12:57 med flera inkom den 6 maj 2013 med 
ansökan om att detaljplanen för området ändras i syfte att utöka den högsta tillåtna 
byggnadsarean med 35 kvadratmeter för komplementbyggnader då gällande 
detaljplans bestämmelser ansågs snävt tilltagna. Gällande detaljplans 
bestämmelser anger 100 kvadratmeters byggnadsarea, vilket inbegriper både 
huvudbyggnad och komplementbyggnader.  
 
Förvaltningen fick den 11 juni 2013, § 132 i uppdrag att se över gällande 
detaljplan för Svemarksbyn och pröva ovanstående ändring. Samtidigt beslutades 
att den del av planen som avser utökad byggrätt ska bekostas av sökanden. 
Förvaltningen översände den 13 augusti 2013 avtal för påskrift till sökanden som 
reglerar kostnader kring detaljplanens upprättande. Sökanden förbinder sig genom 
avtalet att bekosta planens upprättande. Sökanden har valt att inte underteckna 
detta avtal. 
 
Sedan planuppdraget gavs har reglerna kring åtgärder som är bygglovspliktiga 
ändrats. Det är numera även tillåtet att förutom den sedan tidigare 
anmälningspliktiga friggeboden på högst 15 kvadratmeter, göra en tillbyggnad på 
totalt 15 kvadratmeter, samt en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter 

utan att söka bygglov. Åtgärderna får strida mot detaljplan.  
 
Mot bakgrund av att sökanden valt att inte underteckna avtalet och en utökning av 
byggrätten samtidigt bedöms som överflödig, föreslår förvaltningen att 
planuppdraget återtas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 september 2014, § 151 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 september 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0260/13 
 
§ 234 forts. 
 
Återtagande av uppdrag gällande detaljplan för Svemarksbyn, Järvsö-
Hamre 12:41 i Harsa 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandet. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Fastighetsägaren  
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 Diarienummer 
   KS 0300/14 
 
§ 235 
 
Upphandling Rengöring och Brandskyddskontroll 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Anbudet från J-O Sotning AB gällande Rengöring och Brandskyddskontroll i 

Ljusdals kommun perioden 1 juli 2015 till 30 juni 2020, antas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Avtalet gällande Rengöring och Brandskyddskontroll med nuvarande entreprenör 
sträcker sig fram till den 30 juni 2015. 
 
Anbudsformulär skickades ut av Inköp Gävleborg den 17 april 2014 och vid 
anbudstidens utgång den 20 maj 2014 hade endast ett anbud inkommit och detta 
var inskickat av J-O Sotning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 september 2014, § 143 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 augusti 2014 
Anbudsformulär 
Utvärderingsprotokoll 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
J-O Sotning 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande  
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 Diarienummer 
   KS 0060/11 
 
§ 236 
 
Motion från Helena Brink (C) gällande miljöarbete 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad. 

 
 

Sammanfattning  
 
Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande att en 
utredning görs för att införa en enkel och praktisk sopsortering i hushållen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011, § 29 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till Ljusdals Renhållning AB för yttrande. 
 
Ljusdal Renhållning skriver i sitt yttrande: 
 
”Efter beslut i kommunstyrelsen 2013 arbetar vi för närvarande med en 
avfallsplan för Ljusdals kommun, i samarbete med övriga hälsingekommuner. I 
arbetsgruppen ingår politiker och tjänstemän: Annelie Wallberg från 
kommunstyrelsen; Björn Mårtensson från Ljusdal Energis styrelse samt 
tjänstemän från Plan och Bygg, Miljö och Ljusdal Renhållning AB. 
 
Enligt miljöbalken ska det i varje kommun finnas en avfallsplan och det är i detta 
dokument som politiken tar ställning till just de frågor som Helena Brink väcker i 
sin motion. Beslut om avfallsplan tas i fullmäktige, vanligtvis för en femårsperiod. 
Efter beslut ges ett uppdrag till Ljusdal Renhållning AB att verkställa 
kommunfullmäktiges intentioner, angivna i avfallsplanen. 
 
I det pågående arbetet med avfallsplanen är frågor om sortering och behandling av 
olika avfallsslag naturliga och centrala inslag. 
 
Krav på och former för sortering av avfall i hushållen regleras dessutom närmare i 
de lokala föreskrifterna om renhållning, vilka också beslutas i fullmäktige. Det 
blir naturligt att revidera dessa som en följd av att den nya avfallsplanen beslutas”. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen anses besvarad. I sitt 
övervägande skriver han att Ljusdal Renhållning AB, tillsammans med övriga 
Hälsingekommuner, arbetar med en avfallsplan och i arbetet ingår både politiker  
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 Diarienummer 
   KS 0060/11 
 
§ 236 forts. 
 
Motion från Helena Brink (C) gällande miljöarbete 
 
och tjänstemän. Enligt miljöbalken ska en avfallsplan finnas i varje kommun och 
detta dokument tar upp de frågor som Helena Brink efterfrågar i sin motion.  
 
Fullmäktige beslutar om avfallsplanen som vanligtvis sträcker sig över en 
femårsperiod och därefter ges Ljusdal Renhållning AB i uppdrag att verkställa 
beslutet. 
 
Yrkanden  
 
Helena Brink (C): Motionen ska bifallas. 
 
Leif Hansen (SRD), Björn Mårtensson (S) och Annelie Wallberg (S): Bifall till 
allmänna utskottets förslag att motionen ska anses besvarad. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Leif Hansens m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Leif Hansens yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 12 Ja-röster mot 2 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Leif 
Hansens m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll 
 
Reservationer 
 
Helena Brink (C) och Ulf Nyman (C) 
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 Diarienummer 
   KS 0538/13 
 
§ 237 
 
Motion från Jonny Mill (SRD) om att öppna upp landskapsbilden 
utefter Mellanljusnan 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles såtillvida att en utredning görs över möjligheten att öppna 

upp landskapsbilden längs Mellanljusnan, vilka ekonomiska medel som kan 
tillföras och vilka aktörer som kan utföra arbetet. Samråd ska ske med 
länsstyrelsen, skogsstyrelsen och berörda markägare. 
 

 
Sammanfattning  
 
Jonny Mill (SRD) har lämnat en motion om att öppna upp landskapsbilden utefter 
Mellanljusnan. Han föreslår en utredning som undersöker möjligheterna att göra 
Mellanljusnan mer synlig. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 14 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till 
samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att förfrågan om intresse 
att driva projektet ställs till skogsstyrelsen.  
 
Förvaltningen skriver att siktröjning och försiktig gallring på strategiska platser 
generellt bedöms kunna genomföras utan att påtaglig skada på naturreservat eller 
Natura 2000-området uppstår. Särskilt samråd bör ske med länsstyrelsen och 
skogsstyrelsen på de platser där skyddade områden kan påverkas. En förutsättning 
är också att överenskommelser upprättas med berörda markägare.  
 
För projektets genomförande bör området inventeras och förslag på åtgärder 
beskrivas i karta och text. Finansiering, huvudmannaskap och vem som är utförare 
bör också klargöras. Detta kan sedan sammanställas i ett åtgärdsprogram.  
 
Projektet bör kunna drivas av någon arbetsmarknadsåtgärd. Exempel på detta är 
till exempel skogsstyrelsens gröna jobb eller kommunens arbetsmarknadsenhet. 
Kommunens arbetsmarknadsenhet får inte utföra jobb på annans fastighet varför 
de endast kan genomföra arbete på kommunens markinnehav.  Skogsstyrelsens 
gröna jobb får genomföra arbete åt till exempel föreningar och organisationer på 
annans mark men inte utföra arbete som konkurrerar med näringen.  
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 Diarienummer 
   KS 0538/13 
 
§ 237 forts. 
 
Motion från Jonny Mill (SRD) om att öppna upp landskapsbilden 
utefter Mellanljusnan 
 
Kommunen bedöms inte ha kapacitet för att driva projektet inom befintliga 
resurser utan extra medel/resurser måste i så fall tillskapas. Efter samråd med 
skogsstyrelsen framgick att de har behov av lämpliga arbetsprojekt för gröna jobb, 
där detta förslag kan vara ett lämpligt projekt. De kan i så fall sköta allt från 
inventering till samråd och genomförande. Finansiering av projektet måste dock 
lösas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles såtillvida att en 
utredning görs över möjligheten att öppna upp landskapsbilden längs 
Mellanljusnan, vilka ekonomiska medel som kan tillföras och vilka aktörer som 
kan utföra arbetet. Samråd ska ske med länsstyrelsen, skogsstyrelsen och berörda 
markägare. 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 september 2014, § 160 
Förslag till beslut 29 augusti 2014 
Miljöenhetens yttrande 3 april 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 14 
Motion 20 december 2013 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S), Anne Hamrén (S), Marie-Louise Hellström (M) och  
Leif Hansen (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0517/13 
 
§ 238 
 
Medborgarförslag gällande gång och cykelväg mellan Gärdeåsvägen 
och Södra Sjöbovägen 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att det 
anläggs en gång- och cykelväg mellan Gärdeåsvägen och Södra Sjöbovägen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013, § 231 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen har för 
avsikt att projektera för gång- och cykelväg mellan Nordgatan och 
Åkerslundsvägen. All väg norr om Gärdeåsvägen har dock statligt 
väghållaransvar, vilket innebär att kommunen varken bygger eller sköter vägen 
där. Den lilla biten mellan Gärdeåsvägen och Åkerslundsvägen kan anses vara en 
liten avvikelse som kan godkännas i samråd med Trafikverket, men att bygga 
ytterligare GC-väg mot Sjöbo blir svårt i kommunal regi. Det finns ett antal 
sträckor längs statlig väg där GC-väg efterfrågas, bland annat genom Los, mellan 
Nore - Tallåsen och Korskrogen- Färila. Alla dessa sträckor har lyfts till 
länstransportplanen där kommunerna i regionen sammanställer och prioriterar sina 
önskemål. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 
övervägande skriver han att samhällsutvecklingsförvaltningen har för avsikt att 
projektera för gång- och cykelväg mellan Nordgatan och Åkerslundsvägen. All 
väg norr om Gärdeåsvägen har statligt väghållaransvar, vilket innebär att 
kommunen varken bygger eller sköter om vägar där. Det finns ett antal sträckor 
längs statlig väg där gång- och cykelväg efterfrågas. Bland annat genom Los, 
mellan Nore-Tallåsen och Korskrogen-Färila. Dessa sträckor har lyfts till 
Länstransportplanen där kommunerna i regionen sammanställer och prioriterar 
sina önskemål. 
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 Diarienummer 
   KS 0517/13 
 
§ 238 forts. 
 
Medborgarförslag gällande gång och cykelväg mellan Gärdeåsvägen 
och Södra Sjöbovägen 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 september 2014, § 161 
Förslag till beslut 26 augusti 2014 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 11 februari 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2013, § 231 
Medborgarförslag 2 december 2013  
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0471/13 
 
§ 239 
 
Medborgarförslag gällande elstolpar för elbilar 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning genomförs för att ta 

reda på om förslaget går att förverkliga. 
 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande elstolpar för 
elbilar. 
 
Förslagsställarna skriver: 
 
”Elbilen är en bil som drivs av en eller flera elmotorer som strömförsörjs av 
batterier. Räckvidden är beroende av hur mycket energi batteriet kan lagra. Dessa 
batterier behöver laddas kontinuerligt och antalet laddningsplatser ökar i Sverige. 
 
Elbilen minskar förbrukningen av fossila ämnen och därav också den farliga 
koldioxiden och är därför en miljövänlig bil. Elbilens försäljning ökar, men tyvärr 
inte i takt med antalet laddningsstationer. Eftersom vi vill verka för en bättre miljö 
i vår kommun vill vi också öka möjligheten att använda elbilen, för våra med-
borgare och för våra besökare. Vi vill därmed lämna ett medborgarförslag om att 
Ljusdals kommun ska tillgodose det framtida behovet av flera laddningsstationer, 
så kallade elstolpar. 
 
Eftersom laddningen tar ca 30-40 minuter önskar vi att dessa ska placeras där 
bilägaren kan göra sina inköp eller vid ett fika- eller restaurangbesök. Förslag på 
platser kan vara: Järnvägsstationen i Ljusdal, järnvägsstationen i Järvsö, 
busstationen och ICA Delins i Färila, Coop i Ljusdal och ICA Supermarket i 
Järvsö.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, § 199 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till 
samhällsutvecklingsförvaltningen, Ljusdal Energi AB och omsorgsnämnden för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen ställer sig positiv till att Ljusdals kommun 
satsar på laddstolpar och förvaltningen arbetar redan nu med att se vad som finns  
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 Diarienummer 
   KS 0471/13 
 
§ 239 forts. 
 
Medborgarförslag gällande elstolpar för elbilar 
 
på marknaden. Ljusdals Energi har också visat intresse för denna fråga och bör 
vara den organisation som utreder frågan vidare då de besitter kunskap i frågan. 
  
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Ljusdal Energi ges i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för tre laddstolpar i strategiska lägen i kommunen då 
deras kunskap om elnätets kapacitet är avgörande för var man kan placera 
stolparna. 
 
I ett nästa steg, skriver förvaltningen, krävs sedan beslut om finansiering av dessa 
stolpar då de kostar åtminstone 150 000 kronor styck med inköp och markarbeten. 
 
Ljusdal Energi AB skriver i sitt yttrande att de har läst igenom förslaget och 
tycker det är ett bra initiativ. Ljusdal Elnät har inte nätet i Färila och Järvsö, men 
inom vårt område går det bra. 
 
Vad man ska tänka på, skriver Ljusdal Energi AB, är att snabbladdare är stora och 
dyra saker. De kostar mellan 150 000 – 200 000 kronor per styck exklusive 
installation. Den vi har här på kontoret är en enklare variant som laddar på 
ungefär tre timmar. Kostnad cirka 30 000 kronor exklusive installation. 
 
Omsorgsnämnden föreslår i sitt yttrande att det utreds på vilket sätt 
medborgarförslagets tankar kan förverkligas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida 
att en utredning genomförs för att ta reda på om förslaget går att förverkliga. I sitt 
övervägande skriver han att eftersom elfordonen ökar i antal är detta ett bra 
förslag. En utredning bör genomföras för att ta reda på ifall förslaget går att 
förverkliga. Finansieringen måste också ses över eftersom snabbladdare är dyra, 
mellan 150 000 och 200 000 kronor. Den billigare varianten kostar omkring 
30 000 kronor, men då tar det cirka tre timmar att ladda bilen. I Ljusdal skulle det 
gå bra att sätta upp stolpar, men i Järvsö och Färila blir det problem eftersom 
Ljusdal Elnät inte äger näten där. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 120  
Förslag till beslut 25 augusti 2014 
Omsorgsnämndens tjänsteskrivelse och protokoll 13 februari 2014, § 30 
Ljusdal Elnäts yttrande 3 februari 2014 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 7 januari 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2013, § 199 
Medborgarförslag 5 november 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0471/13 
 
§ 239 forts. 
 
Medborgarförslag gällande elstolpar för elbilar 
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0030/14 
 
§ 240 
 
Medborgarförslag gällande raketer och smällare på angivna platser och 
tider i kommunen 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett tillägg införs i den lokala ordningsstadgan 

med följande lydelse: 
 

1. All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område (även 
byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på nyårsafton, 
påskafton och valborgsmässoafton från klockan 18.00 till 02.00 påföljande dag. 

 
2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även under 

ovanstående tider ske med mycket stor aktsamhet gentemot djurhållning som kan 
utsättas för allvarliga skador. 

 
2. Kommunstyrelsen och dess förvaltning får i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten 

och polisen utforma ett informationspaket som läggs ut i lämpliga medier i samband med 
de aktuella högtidsdagarna, framförallt vid nyårsafton då både användning och skade-
risker är som allra störst. Informationen ska gälla både risker och olägenheter för 
människor och djur samt vikten av att respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel 
åldersgränsen på 18 år. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige om att raketer och smällare endast 
ska få skjutas på speciellt angivna platser i kommunen under angivna tider. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 19 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utredarenheten för utredning. 
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 Diarienummer 
   KS 0030/14 
 
§ 240 forts. 
 
Medborgarförslag gällande raketer och smällare på angivna platser och 
tider i kommunen 
 
Utredarenheten föreslår i sin utredning: 
 
Medborgarförslaget tillmötesgås i form av ett tillägg till den lokala ordningsstadgan med 
följande lydelse:  
 
1. All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område (även 

byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på nyårsafton, 
påskafton och valborgsmässoafton (från viss tid, t.ex. kl. 18.00) fram till kl. 02.00 
påföljande dag.  
 

 
2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även under 

ovanstående tider ske med stor aktsamhet gentemot djurhållning som kan utsättas för 
allvarliga störningar.  

 
Dessutom föreslås: 
Kommunens informationsavdelning ges i uppdrag att i samråd med 
räddningstjänsten och polisen utforma ett informationspaket om fyrverkerier som 
läggs ut i lämpliga medier i samband med de aktuella högtidsdagarna, framför allt 
vid nyårsafton då både användning och skaderisker är allra störst. Informationen 
ska gälla både risker och olägenhet för människor och djur samt vikten av att 
respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel åldergränsen 18 år.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles enligt 
utredarenhetens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 123 
Förslag till beslut 25 augusti 2014 
Utredning angående medborgarförslag om begränsningar av fyrverkerier med 
mera 14 maj 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 19 
Medborgarförslag 17 januari 2014 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V) och Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0030/14 
 
§ 240 forts. 
 
Medborgarförslag gällande raketer och smällare på angivna platser och 
tider i kommunen 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0025/14 
 
§ 241 
 
Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och smällare inom 
tätbebyggt område 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett tillägg införs i den lokala ordningsstadgan  
 med följande lydelse: 
 

1. All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område (även 
byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på nyårsafton, 
påskafton och valborgsmässoafton från klockan 18.00 till 02.00 påföljande dag. 

 
2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även 

under ovanstående tider ske med mycket stor aktsamhet gentemot djurhållning 
som kan utsättas för allvarliga skador. 

 
2.  Kommunstyrelsen och dess förvaltning får i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten  
 och polisen utforma ett informationspaket som läggs ut i lämpliga medier i samband med  
 de aktuella högtidsdagarna, framförallt vid nyårsafton då både användning och skaderisker  
 är som allra störst. Informationen ska gälla både risker och olägenheter för människor och  
 djur samt vikten av att respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel åldersgränsen på  
 18 år. 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås:  
 
• att kommunen, tillsammans med övriga inblandade myndigheter, kompletterar den lokala 

ordningsstadgan så att det blir förbjudet att avfyra fyrverkerier och smällare inom 
tätbebyggt område. 

• att tillstånd kan sökas för personer- som uppnått myndighetsåldern, att på särskilt 
anvisade platser (t ex Östernäsområdet) få avfyra fyrverkerier och smällare under en 
begränsad tidsperiod. 

• att kommunen- eller annan utsedd myndighet- utfärdar ett intyg, vilket måste uppvisas 
och överlämnas till handeln innan försäljning av fyrverkeripjäser/smällare får ske.  

 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 15 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utredarenheten för utredning. 
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 Diarienummer 
   KS 0025/14 
 
§ 241 forts. 
 
Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och smällare inom 
tätbebyggt område 
 
Utredarenheten föreslår i sin utredning: 
 
Medborgarförslaget tillmötesgås i form av ett tillägg till den lokala ordningsstadgan med 
följande lydelse:  
 

1. All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område (även 
byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på nyårsafton, 
påskafton och valborgsmässoafton (från viss tid, t.ex. kl. 18.00) fram till kl. 02.00 
påföljande dag.  

 
2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även under 

ovanstående tider ske med stor aktsamhet gentemot djurhållning som kan utsättas för 
allvarliga störningar.  

 
Dessutom föreslås: 
Kommunens informationsavdelning ges i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten och 
polisen utforma ett informationspaket om fyrverkerier som läggs ut i lämpliga medier i 
samband med de aktuella högtidsdagarna, framför allt vid nyårsafton då både användning och 
skaderisker är allra störst. Informationen ska gälla både risker och olägenhet för människor 
och djur samt vikten av att respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel åldergränsen 18 
år.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles enligt utredarenhetens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 26 augusti 2014 
Utredning angående medborgarförslag om begränsning av fyrverkerier med mera 14 maj 
2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 15 
Medborgarförslag 13 januari 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0028/14 
 
§ 242 
 
Medborgarförslag om kompletteringar gällande raketer och smällare i de 
lokala ordningsföreskrifterna 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett tillägg införs i den lokala  
 ordningsstadgan med följande lydelse: 
 

1. All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område 
(även byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på 
nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton från klockan 18.00 till 
02.00 påföljande dag. 

 
2.  All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och  
 även under ovanstående tider ske med mycket stor aktsamhet gentemot  
 djurhållning som kan utsättas för allvarliga skador. 

 
2. Kommunstyrelsen och dess förvaltning får i uppdrag att i samråd med 

räddningstjänsten och polisen utforma ett informationspaket som läggs ut i 
lämpliga medier i samband med de aktuella högtidsdagarna, framförallt vid 
nyårsafton då både användning och skaderisker är som allra störst. 
Informationen ska gälla både risker och olägenheter för människor och djur 
samt vikten av att respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel 
åldersgränsen på 18 år. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att den 
lokala ordningsstadgan kompletteras med begränsningar av möjligheterna att 
använda smällare och raketer i hela kommunen. Raketer och smällare ska få 
användas på angivna platser, under ordnade förhållanden och inom en anvisad tid. 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 20 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utredarenheten för utredning. 
 
Utredarenheten föreslår i sin utredning: 
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 Diarienummer 
   KS 0028/14 
 
§ 242 forts. 
 
Medborgarförslag om kompletteringar gällande raketer och smällare i de 
lokala ordningsföreskrifterna 
 
Medborgarförslaget tillmötesgås i form av ett tillägg till den lokala 
ordningsstadgan med följande lydelse:  
 

1. All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område 
(även byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på 
nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton (från viss tid, t.ex. kl. 
18.00) fram till kl. 02.00 påföljande dag.  

 
2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och 

även under ovanstående tider ske med stor aktsamhet gentemot 
djurhållning som kan utsättas för allvarliga störningar.  

 
Dessutom föreslås: 
Kommunens informationsavdelning ges i uppdrag att i samråd med 
räddningstjänsten och polisen utforma ett informationspaket om fyrverkerier som 
läggs ut i lämpliga medier i samband med de aktuella högtidsdagarna, framför allt 
vid nyårsafton då både användning och skaderisker är allra störst. Informationen 
ska gälla både risker och olägenhet för människor och djur samt vikten av att 
respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel åldergränsen 18 år.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles enligt 
utredarenhetens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 122 
Förslag till beslut 25 augusti 2014 
Utredning angående medborgarförslag om begränsningar av fyrverkerier med 
mera 14 maj 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 20 
Medborgarförslag 17 januari 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0131/14 
 
§ 243 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2014 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag per 23 september 2014, 
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanfattning 23 september 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0297/14 
 
§ 244 
 
Avsägelse från Maggie Ström gällande ledamot i Jonas Sundbergs och 
Karin Jonsson Fond 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Maggie Ström beviljas entledigande från sina uppdrag. 
 
 
Sammanfattning 
 
Maggie Ström har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i Jonas Sundbergs fond och 
Karin Jonssons fond. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Maggie Ström 
Jonas Sundbergs fond 
Karin Jonssons fond 
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 Diarienummer 
     
 
§ 245 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Avtal avseende konstnärlig utsmyckning Arenan på Riotorget.  KS 0281/14 
 
2. Ljusdals kommuns yttrande till Näringsdepartementet gällande rapport från 

Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre fordon på det allmänna 
vägnätet.  KS 0290/14 

 
 
Beslutsexpediering 
Akterna 
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 Diarienummer 
     
 
§ 246 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 

• Inlandskommunerna ekonomisk förening 22-23 maj 2014 
• AB Ljusdalshem 20 augusti 2014  
• Regionstyrelsen 5 september 2014  
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§ 247 
 
Delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nr 113-129. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Delegeringspärm 
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