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Va/nämnden 

Ärende beskrivning 

36 (54) 

Den 8 december 2017 inkom ett folkinitiativ daterat den 7 december 2017 gällande 
folkomröstning med anledning av ombyggnation av Ljusnarshallen. Folkomröstningen 
skulle avse huruvida en ombyggnation skulle göras där Ljusnarshallen behåller 
nuvarande storlek eller skulle byggas ut till en fullstor idrottshall, 22x43 meter. 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 14 mars 2018 § 34 uppmana 
valnämnden utarbeta förslag till genomförande av en folkomröstning rörande 
byggnationen av Ljusnarshallen. 

Valnämnden antog vid sammanträde den 16 april 2018 § 2 ett förslag till 
genomförande av en folkomröstning, vilket vidarebefordrades till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 maj 2018 § 25 att kommunal 
folkomröstning skulle genomföras söndagen den 9 september 2018 angående 
ombyggnation av Ljusnarshallen. Vid folkomröstningen skulle finnas följande 
valaltemativ: 

o Jag vill att nuvarande Ljusnarshall (18x36 meter) rustas 
o Jag vill att fullstor (22x43 meter) Ljusnarshall byggs 
• Blank 

Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande. Detta innebär att det kommunala 
folkomröstningsresultatet inte är något definitivt beslut vad gäller frågan om 
ombyggnation av Ljusnarshallen. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning daterad den 
18 september 2018 av resultatet av den kommunala folkomröstningen den 
9 september 2018. Redovisningen visar på följ ande resultat: 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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Valalternativ Antal röster 
Jag vill att nuvarande Ljusnarshall (18x36 meter) rustas 530 
Jag vill att fullstor (22x43 meter) Ljusnarshall byggs 1 311 

Blank 122 

Ogiltiga röster 13 

Summa 1976 

Valdeltagande, procent 50,2 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 

37 (54) 

Procent 

26,8 

66,3 

6,2 

0,7 

100,0 

Kanslichef Anders Andersson föreslår valnämnden besluta att fastställa resultat av 
kommunal folkomröstning rörande ombyggnation av Ljusnarshallen 2018 enligt ovan. 
Vidare föreslås valnämnden besluta anmäla det fastställda resultatet till 
kommunfullmäktige. 

Valnämndens beslut 
Valnärnnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
godkänna anmälan av resultatet av kommunal folkomröstning rörande 
ombyggnation av Ljusnarshallen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna anmälan av resultatet av 
kommunal folkomröstning rörande ombyggnation av Ljusnarshallen. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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V alnämnden 

Fastställande av resultat av kommunal folkomröstning rörande 
ombyggnation av Ljusnarshallen 

Ärendebeskrivning 
Den 8 december 2017 inkom ett folkinitiativ daterat den 7 december 2017 gällande 
folkomröstning med anledning av ombyggnation av Ljusnarshallen. Folkomröstningen skulle 
avse huruvida en ombyggnation skulle göras där Ljusnarshallen behåller nuvarande storlek 
eller skulle byggas ut till en fullstor idrottshall, 20x40 meter. 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 14 mars 2018 § 34 uppmana valnämnden 
utarbeta förslag till genomförande av en folkomröstning rörande byggnationen av 
Ljusnarshallen. 

Valnämnden antog vid sammanträde den 16 april 2018 § 2 ett förslag till genomförande av en 
folkomröstning, vilket vidarebefordrades till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 maj 2018 § 25 att kommunal 
folkomröstning skulle genomföras söndagen den 9 september 2018 angående ombyggnation 
av Ljusnarshallen. Vid folkomröstningen skulle finnas följande valaltemativ: 

• Jag vill att nuvarande Ljusnarshall (18x36 meter) rustas 
• Jag vill att fullstor (22x43 meter) Ljusnarshall byggs 
• Blank 

Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande. Detta innebär att det kommunala 
folkomröstningsresultatet inte är något definitivt beslut vad gäller frågan om ombyggnation av 
Ljusnarshallen. 

Resultat av kommunal folkomröstning 
Nedan följer resultatet av den kommunala folkomröstningen angående ombyggnationen av 
Ljusnarshallen som avhölls söndagen den 9 september 2018: 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

Valalterna tiv 
Jag vill att nuvarande Ljusnarshall (18x36 meter) rustas 
Jag vill att fullstor (22x43 meter) Ljusnarshall byggs 
Blank 
Ogiltiga röster 
Summa 

Valdeltagande, procent 

Förslag 

Antal röster Procent 

530 26,8 
1 311 66,3 

122 6,2 

13 0,7 
1976 100,0 

50,2 

Undertecknad föreslår valnämnden besluta att fastställa resultat av kommunal folkomröstning 
rörande ombyggnation av Ljusnarshallen 2018 enligt ovan. Vidare föreslås valnämnden 
besluta anmäla det fastställda resultatet till kommunfullmäktige. 

Anders Andersson 
Kanslichef 




