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 Diarienummer 
   KS 0007/14 
 
§ 274 
 
Information från kommunchefen  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar: 
 

• Fotbollshallen kan nu börja byggas. Klartecken finns från Allmänna arvsfonden. 
• Den 4 december är det informationssammanträde med kommunstyrelsen där Östernäs 

kommer som en särskild punkt, likaså timmeromlastningen. Kommunchefen har i en 
tjänsteskrivelse föreslagit att avtalet med Peab förlängs under ett år med 
uppsägningstid om tre månader.  

• Kommunchefen har ett förslag om att sätta igång ett utvecklingsprojekt för köpingen 
”köpingsutvecklingsprocessen”. På ett genomgripande, strategiskt sätt ska Ljusdals 
centrum utvecklas. Ärendet tas upp efter årsskiftet. De tre centrumdelarna ska sättas 
ihop till en. Fastighetsägare, markägare, köpmän, allmänheten, kommunen m fl 
kommer att delta. Hela 2015 kommer det att anordnas seminarier i syfte att ta fram 
underlag för investeringsplan för Ljusdals centrum. 
 

 
Beslutexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0330/13 
 
§ 275 
 
Förändringar i kommunens nya organisation, förslag efter 
remissbehandling och återremiss 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förslaget skickas på remiss till de politiska partierna. Remisstid blir t o m 28  
    februari 2015. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 att ge kommunchefen i uppdrag att 
utreda behovet av ett utskott under kommunstyrelsen för samordning och bered-
ning av arbetsmarknadsfrågor. Styrelsen beslutade samtidigt att ge 
kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att överföra hela eller 
delar av enheter som arbetar med arbetsmarknadsfrågor till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade även att ge kommunchefen i uppdrag att överväga 
placering och lämna förslag gällande var folkhälsofrågor och konsumentråd-
givning liksom arbetet med Rådet för funktionshinderfrågor, Trygghetsråd, 
Ungdomsråd och Pensionärsråd ska vara placerade i organisationen.  
 
I mars 2013 beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott att ge kommunchefen i 
uppdrag att överväga turismfrågornas organisatoriska placering i koncernen. 
 
Diskussioner har vidare förts om landsbygdsfrågornas placering jämte EU-frågor 
och marknadsföring av kommunen varför dessa förts in i ärendet. Även förslaget 
om att inrätta en bemötandeombudsman har förts in i ärendet. 
 
Slutligen har även frågor om jämställdhet förts in i ärendet. 
 
Kommunchefen har i sin utredning varit i kontakt med företrädare för samtliga 
områden vilka belyses nedan. 
 
Från den 1 september återfinns folkhälsofrågor och konsumentrådgivning liksom 
arbetet med Rådet för funktionshinderfrågor, Trygghetsråd och Pensionärsråd i 
kommunledningskontoret från att tidigare funnits i samhällsutvecklings-
förvaltningen. 
 
Jämställdhetsfrågor bedrivs i dag som en förvaltningsövergripande organism 
samordnad av en handläggare på kommunledningskontoret. Varje förvaltning 
avsätter inom sina ramar delar av tjänster där medarbetarna ur de olika förvalt-
ningarna bildar en gemensam jämställdhetsgrupp som är fristående från 
förvaltningarna och utgör en kommungemensam tillgång. Gruppen kan 
genomföra utbildningar inom hela kommunen. Arbetssättet kan ses som en  
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 Diarienummer 
   KS 0330/13 
 
§ 275 forts. 
 
Förändringar i kommunens nya organisation, förslag efter 
remissbehandling och återremiss 
 
prototyp på förvaltningsövergripande samverkan och avses provas även inom 
andra områden.  
 
Förslaget har remitterats till samhällsutvecklingsutskottet, omsorgsnämnden, 
utbildningsnämnden och Stiftelsen Närljus. Svar har inkommit från samtliga. 
Bland annat har ytterligare konsekvensbeskrivningar av förslagen efterfrågats, 
vilket utvecklats i denna skrivelse. 
 
De i kommunen aktiva byaråden har inkommit med synpunkter angående området 
landsbygdsutveckling där man bejakar förslagets inriktning. 
 
Organisatoriska förändringar föreslås genomföras såtillvida att arbetsmarknads-
politiska frågor samlas i ett arbetsmarknadsutskott under kommunstyrelsen. 
Arbetsmarknadsenheten förs till kommunledningskontoret och bildar där en egen 
enhet som leder kommunens arbetsmarknadsverksamheter i ett särskilt 
samordningsorgan i vilket också Utvecklingscentrum, Integrationsenheten och 
Stiftelsen Närljus ingår.  
 
Hantverkargården och Rio föreslås bli kvar i omsorgsförvaltningen medan Clara 
Vallis överförs till Stiftelsen Närljus. Frågor gällande landsbygdsutveckling, 
internationalisering och projektstöd förs från Stiftelsen Närljus till 
kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Frågor om turism bereds vidare.  
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 4 november 2014, § 144 att 
kommunchefens förslag skickas ut på remiss till partierna. 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 4 november 2014, § 144 
Kommunchefens skrivelse 10 oktober 2014 
Kommunstyrelsens protokoll 2 oktober 2014 
Remissvar från Samhällsutvecklingsförvaltningen, 28 maj 2014  
Remissvar från Omsorgsnämnden, 12 juni 2014, § 101 
Remissvar från Utbildningsnämnden 14 maj 2014, § 52 
Remissvar från Stiftelsen Närljus 3 september 2014 
Skrivelse från Byaråden, 25 juni 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0330/13 
 
§ 275 forts. 
 
Förändringar i kommunens nya organisation, förslag efter 
remissbehandling och återremiss 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Anne Hamrén (S): Remisstiden blir t o m 28 februari 2015. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns yrkande 
om remisstid t o m 28 februari 2015. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Partierna  
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 Diarienummer 
   KS 0266/13 
 
§ 276 
 
Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg - Finsam 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslaget till förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg godkänns. 

 
2. Förslaget till fördelning av ekonomisk insats i Samordningsförbund Gävleborg 

godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting/region att 
samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans 
bildar parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska 
utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Genom 
samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma 
ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.  

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan 
myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart 
bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie 
samverkansverksamhet. 
 
Antalet personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera 
parter uppskattas till fem procent av befolkningen på riksnivå, cirka 480 000 
personer. Motsvarande siffra för länet är cirka 14 000 personer.  
 
Att samordna rehabiliteringsinsatserna i länet är en mycket angelägen uppgift för 
att klara uppdraget att förbättra förmågan till förvärvsarbete och öka livskvaliteten 
hos berörda personer/målgrupper. I intervjuer och genom den remissomgång som 
genomfördes under 2013 framgår att det finns en stark vilja hos samtliga berörda 
parter att starta ett samordningsförbund i Gävleborgs län. 
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 Diarienummer 
   KS 0266/13 
 
§ 276 forts. 
 
Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg - Finsam 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 4 november 2014, § 146 
Omsorgsnämndens protokoll 22 oktober 2014, § 163 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2014  
Förslag till fördelning av ekonomisk insats i Samordningsförbund Gävleborg 9 
oktober 2014  
Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborgs län, Finsam 8 oktober 2014 
 
Yrkanden  
 
Helena Brink (C), Leif Hansen (S) och Anne Hamrén (S): Bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 
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 Diarienummer 
   KS 0204/14 
 
§ 277 
 
Landstinget Gävleborgs förslag till ny färdtjänsttaxa för Gävleborgs län 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslaget om att införa en länsgemensam färdtjänsttaxa och att egenavgiften för  
 färdtjänstresa sänks med 10 kronor per resa godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor i länet har fått ett uppdrag av politiska rådet för 
kollektivtrafik att utreda frågan om införande av rabattsystem i färdtjänsten. Huvudfrågan är 
om länets kommuner och X-trafik kan enas om en modell för rabattsystem inom en snar 
framtid. Samtliga kommuner och X-trafik ställde sig positiva till att arbeta med frågan. 
  
Samrådsgruppen har kommit fram till att oavsett vilken typ av rabattsystem man enas om 
kommer det att innebära stora administrativa förändringar. Därför kan ett rabattsystem inte 
införas på kort sikt utan måste vara en del i det långsiktiga samarbetet i länet vad gäller frågor 
om färdtjänst. 
 
Samrådsgruppen har nu arbetat fram ett förslag på en generell sänkning av taxan med 10 
kronor/zon, som redovisades i februari 2014 för det politiska samrådet som enades om att ett 
gemensamt förslag till ny färdtjänsttaxa med nuvarande zonindelning ska lämnas till 
kommunerna för ställningstagande och beslut. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 
2015. Sänks taxan med 10 kronor/resa så skulle det för Ljusdals kommun innebära en 
kostnadsökning på cirka 78000 kronor. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor skrivelse till länets kommuner undertecknad av 
Ann-Marie Segerholm (ordförande):  
” På initiativ från kommunstyrelsen i Gävle gav politiska samrådet för kollektivtrafikfrågor, 
vid sitt möte i oktober 2013, ett uppdrag till samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor i 
länet att utreda frågan om införande av rabattsystem i färdtjänsten, Huvudfrågan var: “Kan 
länets kommuner och X-trafik, Landstinget Gävleborg enas om en modell för rabattsystern 
inom en snar framtid?”. Samtliga kommuner i länet och X-trafik, Landstinget Gävleborg 
ställde sig positiva till att arbeta med frågan. 
 
Under hösten 2013 och våren 2014 har kommunerna tillsammans med X-trafik, Landstinget 
Gävleborg diskuterat frågeställningar kring införande av ett rabattsystem. Gruppen har i sitt 
arbete kommit fram till att oavsett vilken typ av rabattsystem man enas om kommer det att 
innebära stora administrativa förändringar. Det kommer även att behövas en utveckling av de  
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 Diarienummer 
   KS 0204/14 
 
§ 277 forts. 
 
Landstinget Gävleborgs förslag till ny färdtjänsttaxa för Gävleborgs län 
 
administrativa system som X-trafik förvaltar. Ett rabattsystem kan därför inte införas på kort 
sikt utan måste vara en del i det långsiktiga samarbetet i länet vad galler frågor om färdtjänst. 
Kommunerna i länet och X-trafik, Landstinget Gävleborg ser det som en ytterst viktig fråga 
att ha en samsyn i länet vad det galler taxefrågor i färdtjänsten. Man tycker också att det på 
sikt är viktigt att färdtjänsttaxan får en liknande konstruktion som i den allmänna 
kollektivtrafiken. Den kommande upphandlingen av transporter för färdtjänst är en annan 
påverkansfaktor i taxefrågan. Nu pågar även ett arbete med en ny prisstrategi för den 
allmänna kollektivtrafiken vilket också talar för att i nuläget avvakta med frågan om införande 
av ett rabattsystem. 
 
En fråga som gruppen har ställt sig är om ett rabattsystem är något som ska gynna det fåtal 
resenärer som reser ofta eller om del ska vända sig till samtliga resenärer. Nuvarande taxa 
utgår från ombordstigningspriset för kontanter i kollektivtrafiken. man vill minska 
kontanthanteringen på bussarna är det priset av naturliga skäl högt, vilket medför att 
färdtjänsttaxan också blir hög. 
 
Samrådsgruppens arbete, med förslag på en generell sänkning av taxan med 10 kr/zon, 
redovisades i februari 2014 för det politiska samrådet. Politiska samrådet ställde sig positiva 
till förslaget och överlämnade till varje kommun att hantera ärendet om en eventuell sänkning 
av taxan. 
 
Vid samrådsgruppens möte den 7 maj 2014 enades man om att ett gemensamt förslag till ny 
färdtjänsttaxa med nuvarande zonindelning ska lämnas till kommunerna för ställningstagande 
och beslut i varje kommun i Gävleborgs län. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 
2015” 
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                                     Diarienummer 
   KS 0204/14 
 
§ 277 forts. 
 
Landstinget Gävleborgs förslag till ny färdtjänsttaxa för Gävleborgs län 
 
 
Zon Nuvarande 

taxa vuxen 
Förslag efter 
sänkning med 
10kr./zon 

Sänkning 
% 

Nuvarande 
taxa ungdom 

Förslag 50% 
av  
vuxentaxan 
avrundat till 
närmsta 5 tal 

Sänkning     
% 

1 55 45 18% 30 25 17% 
2 65 55 15% 35 30 14% 
3 80 70 13% 40 35 13% 
4 95 85 11% 50 45 10% 
5 115 105 9% 60 55 8% 
6 130 120 8% 65 60 8% 
7 145 135 7% 75 70 7% 
8 160 150 6% 80 75 6% 
9 175 165 6% 90 85 6% 
10 210 200 5% 100 100 5% 
 
För Ljusdals kommun innebär en sänkning av resenärens egenavgift med 10 kronor per resa  
en kostnadsökning på cirka 78.000 kr/år. Siffran grundar sig på antalet resor som gjordes 
2013, vilket var 7828 stycken. 
 
Ärendet har remitterats till Rådet för funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet 
för yttrande. Rådet för funktionshinderfrågor är positivt till förslaget. Kommunala 
pensionärsrådet valde att inte yttra sig. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 10 november 2014, § 18 
Kommunala pensionärsrådet 17 november 2014, § 29 
Omsorgsnämndens protokoll 24 september 2014, § 148 
Tjänsteskrivelse daterad 24 juli 2014 
Förslag till ny färdtjänsttaxa för Gävleborgs län diarieförd 15 maj 2014 
 
Yrkanden 
 
Anne Hamrén (S), Helena Brink (C) och Ingalill Fahlström (MP): Bifall till 
omsorgsnämndens förslag att införa en länsgemensam färdtjänsttaxa och att egenavgiften för  
färdtjänstresa sänks med 10 kronor per resa godkänns. 
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 Diarienummer 
   KS 0377/14 
 
§ 278 
 
Regionsamråd 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ljusdals kommun anser att ett Regionalt råd bör bestå av två ledamöter och 

en ersättare. Kommuncheferna bör adjungeras till rådet. 
 
2. Ljusdals kommun anser att Regionalt råd bör sammanträda vid fem tillfällen 

per år. 
 
Sammanfattning  
 
I samband med att den nya Region Gävleborg bildas vid årsskiftet och 
Regionförbundet Gävleborg avvecklas övervägs för närvarande ett antal frågor 
som kommer att beröra den nya regionkommunen liksom de tio 
primärkommunerna. 
 
En utav dessa är ett initiativ från nuvarande landstinget där det föreslås att ett 
rådgivande organ till den blivande regionstyrelsen bildas. Organet benämns 
preliminärt Regionalt råd eller Regionsamråd och skulle bestå av företrädare för 
regionkommunen respektive länets tio kommuner. Regionen skulle ha 
ordförandeposten och en kommun vice ordförandeposten. 
 
Den 24 oktober träffades representanter för den blivande regionen samt 
företrädare för kommunerna varvid två frågor muntligt ställdes till respektive 
kommun. 
 
- Hur bör representationen i ett Regionalt råd/Regionsamråd formeras? 
- Hur ofta bör samrådsorganet sammanträda?    

 
Vid överläggning i kommunstyrelsens beredning den 27 oktober formulerades 
följande uppfattningar: 
 
Regionsamrådet kommer att, trots att det inte avses ges beslutandemakt, vara ett 
mycket betydelsefullt organ där de mest inflytelserika politikerna i länet 
överlägger om viktiga frågor av olika karaktär. För kommunernas del är 
möjligheten att påverka regionens verksamhet av särskild betydelse. 
Gemensamma utvecklingsfrågor kan hanteras i en betydande miljö och så vidare.  
 
Regionsamrådet bör bestå av två ledamöter och en ersättare samt kommunchef 
från respektive kommun. Det är sannolikt att anta att mandatfördelningarna i 
fullmäktigeförsamlingarna kan medföra breda politiska lösningar, vilket kan vara 
ett skäl för att involvera tre personer från respektive kommun.  
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 Diarienummer 
   KS 0377/14 
 
§ 278 forts. 
 
Regionsamråd 
 
Vidare ansåg kommunstyrelsens beredning den 27 oktober att Regionsamrådet 
bör sammanträda vid fem tillfällen per år, vilket skulle innebära överläggningar i 
september, november, januari, mars och maj månader. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens reviderade skrivelse 28 oktober 2014  
Allmänna utskottets protokoll 4 november 2014, § 152 
Kommunchefens skrivelse 28 oktober 2014 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Anne Hamrén (S), Leif Hansen (SRD): Bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Region Gävleborg 
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 Diarienummer 
   KS 0364/14 
 
§ 279 
 
Remiss från Regeringskansliet gällande Apoteksombud - Rapport från 
Läkemedelsverket 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras för ombearbetning. 
  
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. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 4 november 2014, § 151 
Kommunchefens skrivelse och förslag till remissvar 27 oktober 2014 
Remiss från Socialdepartementet 13 oktober 2014 
 
Yrkanden 
 
Lars Björkbom (KD): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Leif Hansen (SRD): Meningen ”Vidare ska det bli möjligt för andra 
apoteksaktörer än Apoteket AB, som hittills haft ensamrätt, att etablera ombud”, 
ska strykas ur kommunchefens tjänsteskrivelse. 
 
Anne Hamrén (S): Remissvaret ska avslås.  
 
Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C), Lars Molin (M), Ingalill Fahlström 
(MP), Björn Mårtensson (S) och Annelie Wallberg (S): Ärendet ska återremitteras 
för omarbetning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss under proposition. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering: Akt, Kommunchefen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0572/11 
 
§ 280 
 
Förslag till revidering av reglemente för kommunens revisorer avseende 
antal ledamöter 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Paragraf 1 i Reglemente för kommunens revisorer revideras enligt följande: 
 
Kommunen har fem revisorer 
 
Sammanfattning 
 
I valberedningen har frågan om att minska antalet revisorer från sju till fem 
väckts. 
 
Revisorernas reglemente reglerar hur många revisorer kommunen ska ha. En 
revidering av reglementet måste därför göras. 
 
Valberedningen hanterade frågan 26 november 2014 och föreslår att antalet 
ledamöter ska vara oförändrat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 november 2014  
Förslag till reviderat reglemente 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Harald Noréus (FP), Helena Brink (C) och Yvonne Oscarsson 
(V): Bifall till förslaget. 
 
Leif Hansen (SRD) och Anne Hamrén (S): Avslag på förslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Leif Hansens m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
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 Diarienummer 
   KS 0572/11 
 
§ 280 forts. 
 
Förslag till revidering av reglemente för kommunens revisorer avseende 
antal ledamöter 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Leif Hansens m fl yrkande, Nej-röst Lars Molin m fl yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 7 Nej-röster mot 5 Ja-röster, 3 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Lars Molins m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-11-27 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0365/12 
 
§ 281 
 
Förslag till revidering av reglemente och arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda i Ljusdals kommun 2014-2018 med avsikt att införa 
andre vice ordförande i omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun  
 2014-2018 revideras innebärande att andre vice ordförande införs i  
 utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Initiativ har tagits för att utvidga presidierna i utbildningsnämnden respektive 
omsorgsnämnden med andre vice ordföranden. Syftet är att vidga och fördjupa 
presidiernas och nämndernas arbete. 
 
De nya posterna föreslås arvoderas på årsbasis med 5% av arvodet till riksdags-
ledamot, liksom redan görs med vice ordförande. Därutöver har andre vice ord-
förande rätt till förlorad arbetsförtjänst. Storlek på sådan ersättning är beroende av 
aktiviteten. 
 
I Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun 
2014-2018 återfinns för närvarande ej de aktuella posterna varför en revidering 
måste göras. Revidering föreslås endast de föreslagna nya posterna. I övrigt är 
reglementet och arvodesbestämmelserna oförändrade. 
 
Yrkanden 
 
Anne Hamrén (S) och Ingalill Fahlström (MP): Avslag på förslaget.  
 
Leif Hansen (SRD), Helena Brink (C), Lars Molin (M) och Lars Björkbom (KD): 
Bifall till förslaget. 
 
Anne Hamrén (S): Till kommunfullmäktiges sammanträde ska redovisas en 
samlad bild av hur mycket politikerkostnaderna kommer att öka.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Anne Hamréns m fl avslagsyrkande mot Leif Hansens m fl 
bifallsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Anne Hamréns  
m fl yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0365/12 
 
§ 281 forts. 
 
Förslag till revidering av reglemente och arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda i Ljusdals kommun 2014-2018 med avsikt att införa 
andre vice ordförande i omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Anne Hamréns m fl yrkande, Nej-röst för Leif Hansens m fl yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 9 Nej-röster mot 6 Ja-röster kommunstyrelsen beslutat bifalla Leif Hansens 
m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
 
Reservationer 
 
Leif Persson (S), Annelie Wallberg (S), Björn Mårtensson (S), Anne Hamrén (S) 
och Ingalill Fahlström (MP). 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Anne Hamréns 
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Anne Hamréns yrkande, Nej-röst för avslag till Anne 
Hamréns yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 9 Nej-röster mot 5 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat avslå Anne Hamréns yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Reservationer 
 
Leif Persson (S), Annelie Wallberg (S), Björn Mårtensson (S), Anne Hamrén (S) 
och Ingalill Fahlström (MP). 
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 Diarienummer 
     
 
§ 282 
 
Förslag till utvidgning av styrelse i AB Ljusdalshem 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1.  Sju ledamöter utses till styrelsen för AB Ljusdalshem, varav en  
 ordförande och en vice ordförande samt lägst tre och högst fem  
 suppleanter. 
 
Sammanfattning 
 
Initiativ har tagits för att utvidga styrelsen för AB Ljusdalshem från nuvarande 
fem till sju ledamöter. Samtliga utses av kommunfullmäktige. Förändringen är i 
enlighet med gällande bolagsordning och kan genomföras i samband med bolagets 
kommande årsstämma. 
 
Ur bolagsordning: Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter samt 
lägst tre och högst fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Ljusdals kommun för tiden från årsstämma till nästa årsstämma.  Kommun-
fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 18 november 2014 
Bolagsordning för AB Ljusdalshem, antagen 29 maj 2006 
 
Yrkanden 
 
Anne Hamrén (S), Ingalill Fahlström (MP) och Marie-Louise Hellström (M): 
Förslaget avslås. 
 
Lars Molin (M), Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD), Harald Noréus (FP) och 
Leif Hansen (SRD): Bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Anne Hamréns m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-11-27 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 
 Diarienummer 
     
 
§ 282 forts. 
 
Förslag till utvidgning av styrelse i AB Ljusdalshem 
 
Ja-röst för Anne Hamréns m fl yrkande, Nej-röst för Lars Molins m fl yrkande.  
 
Omröstningsresultat 
 
Med 9 Nej-röster mot 6 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars 
Molins m fl yrkande.  Se separat omröstningsprotokoll. 
 
 
Reservationer 
 
Leif Persson (S), Annelie Wallberg (S), Björn Mårtensson (S), Anne Hamrén (S) 
och Ingalill Fahlström (MP). 
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 Diarienummer 
   KS 0413/14 
 
§ 283 
 
Inrättande av en jämställdhetsberedning under kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Från 2015 inrättas en särskild fullmäktigeberedning för frågor om jämställdhet  
 och tillgänglighet. 
 
2. Beredningen för frågor om jämställdhet  och tillgänglighet ska ha fem ordinarie  
    ledamöter. 
 
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma reglemente liksom direktiv.  
 
Sammanfattning  
 
Med syfte att förstärka det politiska arbetet om jämställdhet har politiska initiativ 
tagits för att en särskild beredning under fullmäktige ska få i uppdrag att fördjupa 
arbetet inom området från 2015. Vidare önskas ett säkerställande av att de 
åtaganden kommunen gjort då man anslutit sig till Jämställdhetsdeklarationen 
CMR fullgörs. 
 
Beredningens storlek har föreslagits till fem ordinarie ledamöter.  
 
Om beredningen sammanträder till exempel sex gånger per år beräknas kostnaden 
till trettio gånger halvdags arvode samt förlorad arbetsinkomst för ledamöterna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 17 november 2014   
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C), Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD) 
och Anne Hamrén: Bifall till förslaget. 
 
Ingalill Fahlström (MP): Ärendet ska återremitteras. En beskrivning av 
beredningens uppdrag ska tas fram. 
 
Marie-Louise Hellström (M): Tillgänglighet ska också ingå i beredningens arbete. 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2014-11-27 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 
 Diarienummer 
   KS 0413/14 
 
§ 283 forts. 
 
Inrättande av en jämställdhetsberedning under kommunfullmäktige 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms m fl yrkande om 
återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise Hellströms yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0365/12 
 
§ 284 
 
Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun 2014-2018 med avsikt att genomföra en höjning av arvodet för 
ordföranden i samhällsutvecklingsutskottet 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun  
 2014-2018 revideras innebärande att arvodet för ordförande i samhällsutveck- 
 lingsutskottet höjs till 30%.   
 
Sammanfattning 
 
Initiativ har tagits för att från 2015 höja arvodet för ordförande i samhällsutveck-
lingsutskottet till 30% på årsbasis av arvodet till riksdagsledamot.  
 
I Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun 
2014-2018 återfinns för närvarande ej den aktuella posten varför en revidering 
måste göras. Revidering föreslås endast den föreslagna nya posten. I övrigt är 
reglementet och arvodesbestämmelserna oförändrade. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 24 november 2014  
 
Yrkanden 
 
Ingalill Fahlström (MP), Lars Björkbom (KD), Harald Noréus (FP),  
Ulf Nyman (C), Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Yvonne Oscarsson (V) och 
Marie-Louise Hellström (M): Bifall till förslaget. 
 
Anne Hamrén (S): Avslag till förslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller Ingalill Fahlströms m fl yrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Ingalill Fahlströms m fl yrkande, Nej-röst för Anne Hamréns yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0365/12 
 
§ 284 forts. 
 
Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun 2014-2018 med avsikt att genomföra en höjning av arvodet för 
ordföranden i samhällsutvecklingsutskottet 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 10 Ja-röster mot 4 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Ingalill Fahlströms m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Reservationer 
 
Leif Persson (S), Annelie Wallberg (S), Björn Mårtensson (S) och  
Anne Hamrén (S). 
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 Diarienummer 
   KS 0111/14 
 
§ 285 
 
Redovisning KS konto till förfogande 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2008 ska redovisning av kontot kommun-
styrelsen till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur kontot. 
 
Redovisning t o m 30 oktober visar att det finns 1 073 100 kronor (avsatt budget 2 
miljoner kronor) kvar på kontot. 
 
I kommunstyrelsens investeringsutrymme (avsatt budget 3 miljoner kronor) finns 
2 430 000 kronor kar på kontot. 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0175/14 
 
§ 286 
 
Redovisning av försörjningsstöd för april till augusti 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har översänt redovisning försörjningsstödet för Ljusdals kommun avseende 
tidsperioden april till och med augusti 2014: 
 
Perioden april till och med augusti 2014   (barn under 18 år) 
Pågående ärenden/unika hushåll 539 ärenden omfattande  642 vuxna och 375 barn  
Antal avslutade ärenden 156 ärenden omfattande  181 vuxna och 92 barn 
Antal nya unika ärenden 161 ärenden omfattande 181 vuxna och 87 barn  
 
Antal ärenden den 31 augusti 383 ärenden omfattande 446 vuxna och 294 barn  
Jämförelse den 31 augusti 2013 397 ärenden omfattande 481 vuxna och 259 barn 
Jämförelse den 31 augusti 2012 470 ärenden omfattande 569 vuxna och 328 barn 
 
Fördelning försörjningsstöd: 
14 procent av de aktuella hushållen april - augusti 2014 var ensamstående kvinnor med barn 
19 procent är ensamstående kvinnor utan barn 
31 procent är ensamstående män utan barn 
18 procent är sambo/gifta med barn 
 
Huvudorsaken för bistånd är:  
55 procent med otillräcklig inkomst/ers 
45 procent är arbetslösa utan ersättning 
 
Detta är en förbättring från förra redovisningen där 51 procent var arbetslösa utan ersättning. 
 
Ensamstående män utan barn är den klart största gruppen av försörjningsstödsmottagare; 114 
ärenden. Därefter kommer ensamstående kvinnor utan barn; 71 ärenden, och därefter 
sambo/gifta med barn, 66 ärenden. 
 
Av de nära 7 miljoner kronor som utbetalats under perioden har 4,5 miljoner kronor utbetalats 
till personer födda mellan 1949 - 1983. 2,4 miljoner kronor är utbetalda till personer i 
åldersgruppen 1984 – 1996.  
 
Under perioden har 1375 beslut om bifall till försörjningsstöd fattats. 344 beslut om avslag till 
försörjningsstöd har fattats. 
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 Diarienummer 
   KS 0175/14 
 
§ 286 forts. 
 
Redovisning av försörjningsstöd för april till augusti 2014 
 
Under perioden har 30 överklaganden inkommit i rätt tid. Tre överklaganden har avvisats då 
de inte inkom i rätt tid. Under perioden har 34 överklaganden under perioden avslagits av 
förvaltningsrätten. En dom från förvaltningsrätten har bifallit den sökandes klagan och 
verksamheten har ändrat beslutet. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 4 november 2014, § 147 
Omsorgsnämndens protokoll 24 september 2014, § 144 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 september 2014  
Tabellredovisning försörjningsstöd april-aug 2014, 12 september 2014  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0071/14 
 
§ 287 
 
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. 
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar om att ärendet nu går framåt. Under 
oktober-november har förhandlingarna åter startat upp. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0465/13 
 
§ 288 
 
Medborgarförslag gällande Mariavägen i Tallåsen 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Nio fastighetsägare och representanter för fastigheter angränsande till Mariavägen 
i Tallåsen och med utfarter till denna, har lämnat ett medborgarförslag till 
kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställarna anser att det är kommunen som äger Mariavägen och därmed 
ska ansvara för renovering och plogning av vägen. 
 
Förslagsställarna vill ha svar om kommunen åtar sig detta ansvar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, § 206 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har redan tidigare inhämtat yttranden från samhällsutvecklings-
förvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sina yttranden att detaljplanen för 
området anger att Mariavägen är grönområde, inte gata. Det är endast en liten bit i 
den nordvästra delen som är planlagd som gata. Därför anser inte förvaltningen att 
Mariavägen ska skötas som gata. De fastigheter som gränsar mot Mariavägen bör 
kunna använda sina utfarter mot Bäckebovägen. Med anledning av de regler som 
gällde när planen gjordes för området har kommunen inget väghållaransvar i 
Tallåsen. Att ett antal vägar ändå sköts av kommunen beror på att det inte gått att 
få till en fungerande vägförening för dessa vägar, men kommunen har ingen 
ambition att utöka sitt väghållaransvar i Tallåsen. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Oscarsson föreslår att medborgar-
förslaget avslås. Hon skriver i sitt övervägande att enligt samhällsutvecklings-
förvaltningen anger detaljplanen att Mariavägen är ett grönområde och inte en 
gata. Förvaltningen anser att de fastigheter som gränsar mot Mariavägen bör 
kunna använda sig av sina utfarter mot Bäckebovägen. Kommunen har, enligt de 
regler som gällde då detaljplanen för området antogs, inget väghållaransvar för det 
aktuella området. 
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 Diarienummer 
   KS 0465/13 
 
§ 288 forts. 
 
Medborgarförslag gällande Mariavägen i Tallåsen 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2014, § 94 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen i syfte att undersöka att alla fastigheterna har en anslutning till 
Bäckebovägen så att samhällsservicen kan fungera. 
 
Kommunstyrelsen överlämnade ärendet till samhällsutvecklingsutskottet som 
beslutade att ge samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att undersöka om alla 
fastigheterna har anslutning till Bäckebovägen samt göra en bilddokumentation av 
vägen med anslutningar. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har inkommit med kompletterande uppgifter 
gällande Mariavägen. Förvaltningen konstaterar att endast en del av Mariavägen 
behöver användas av de boende. I vägens södra och norra delar finns fastigheter 
som behöver använda Mariavägen som in- och utfart medan sträckan däremellan 
inte behövs alls. 
 
Att vägen behövs som in- och utfart, skriver förvaltningen, innebär inte per 
automatik att kommunen måste vara väghållare för vägen utan vägen kan lika 
gärna skötas som en gemensamhetsanläggning, vilket är vanligt förekommande i 
Ljusdals kommun. 
 
Förvaltningen anser att Mariavägen ska sköts av dem som nyttjar vägen som in- 
och utfart. Vägen är inte av sådan betydelse att kommunen bör göra undantag och 
åta sig väghållaransvaret för en ny väg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 november 2014, § 181 
Kompletterande uppgifter angående Mariavägen 10 november 2014 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll, 10 juni 2014, § 108 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 maj 2014, § 94 
Kommunstyrelsens protokoll 8 maj 2014, § 124 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 april 2014, § 74 
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2014, § 97 
Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2014, § 9 
Förslag till beslut 7 januari 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2013 
Medborgarförslag 31 oktober 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0069/14 
 
§ 289 
 
Återrapportering av genomförda åtgärder på Ridhuset 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Informationen noteras i protokollet. 

 
 

Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslöt den 18 juni 2014, § 145 att ge fritidsenheten i uppdrag 
att åtgärda listan över investeringsbehov i Ridhuset med fokus på säkerhets- och 
energibesparande åtgärder så fort ekonomin tillåter. En återrapport i ärendet skulle 
presenteras under oktober-november. Följande åtgärder har genomförts fram till 
dagens datum: 
 
1. Ridhussargen är utbytt mot ett nytt material som är mer vattenbeständigt. 
2. Gamla underlaget har grävts ur och nytt material har lagts in. 
3. Brandlarmet har installerats och är direktkopplat till Räddningstjänsten. 
4. Nya värmefläktar till ytterdörrarna är beställda men inte installerade. 
 
Återstående åtgärder på listan kommer att genomföras så fort ekonomin tillåter. 
Förvaltningen har genomfört en träff med representanter för Ridklubben och haft 
en dialog om det fortsatta arbetet. Vid träffen informerades klubben om att 
kommunstyrelsen beslutat att ett nytt tydligare avtal ska upprättas. Ett förslag har 
arbetats fram och skickats till styrelsen i Ridklubben för synpunkter. 
Förvaltningen har även varit i kontakt med närliggande kommuner som har 
liknande avtal med sina klubbar. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 11 november 2014, § 184 att 
kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 november 2014, § 184 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 oktober 2014 
Kommunstyrelsens protokoll 18 juni 2014, § 145 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 april 2014 
Önskemål från Ljusdals Ridklubb om åtgärder på Ridhuset 21 mars 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 november 2014, § 213 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0229/14 
 
§ 290 
 
Återremitterat ärende gällande ansökan från Ramsjö Jaktskytteklubb om 
bidrag till ny älgskyttebana vid anläggningen X 102 i Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Begäran från Ramsjö Jaktskytteklubb om bidrag avslås med hänvisning till 

gällande regler. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2014, § 198 att återemittera ärendet 
gällande Ramsjö Jaktskytteklubbs ansökan om bidrag till samhällsutvecklings-
utskottet för översyn om det finns utrymme att utöka bidragsgruppen.  
 
Förvaltningen har sett över möjligheterna för detta och det finns inte utrymme i 
befintlig budget att utöka bidragsgruppen. Ska gruppen utökas krävs utökning av 
nuvarande budget.  
 
Enligt de allmänna bestämmelserna i bidragsnormerna krävs för att erhålla bidrag 
att föreningen ska vara ansluten till Svenska Sportskytteförbundet som i sin tur är 
medlem i Riksidrottsförbundet. Ramsjö Jaktskytteklubb är inte medlem i Svenska 
Sportskytteförbundet och kan därför inte få bidrag. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 11 november 2014, § 157 att begäran 
avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 november 2014, § 157 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 oktober 2014 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 september 2014 
Kommunstyrelsen protokoll 4 september 2014 
Ansökan om bidrag 2 juni 2014 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): 40 000 kronor anslås till Ramsjö Jaktskytteklubb ur 
kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 
Ingalill Fahlström (MP) och Anne Hamrén (S): Bifall till 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. Avslag på Leif Hansens yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0229/14 
 
§ 290 forts. 
 
Återremitterat ärende gällande ansökan från Ramsjö Jaktskytteklubb om 
bidrag till ny älgskyttebana vid anläggningen X 102 i Ljusdals kommun 
 
Helena Brink (C), Marie-Louise Hellström (M), Lars Molin (M), Jonny Mill 
(SRD) och Leif Hansen (SRD): Ärendet återremitteras till samhällsutvecklings-
utskottet med uppdrag att göra en översyn av reglerna. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl yrkande om 
återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att avslå Helena Brinks m fl återremissyrkande, Nej-röst för att bifalla 
Helena Brinks m fl återremissyrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat av avslå 
återremissyrkandet. Ärendet ska således avgöras idag. Se separat 
omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer Ingalill Fahlströms m fl yrkande mot Leif Hansens yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Ingalill Fahlströms m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Ingalill Fahlströms m fl yrkande, Nej-röst Leif Hansens yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Ingalill Fahlströms m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ramsjö Jaktskytteklubb 
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 Diarienummer 
     
 
§ 291 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 
 
1. Fjällvägen etapp 2.  KS 0576/11 
 
2. Ung företagssamhet i Gävleborg; Rapport från verksamheten. KS 0366/14 

 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 292 
 
Delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 144-158 för 
kännedom. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
Beslutsexpediering  
Delegeringspärm 
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§ 293 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 

- Regionstyrelsen 24 oktober 2014  
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