PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, kl 16:00 - 22:20

Beslutande:

Marit Holmstrand (S)
Sören Görgård (C)
Roland Bäckman (S)
Helena Brink (C)
Björn Mårtensson (S)
Maj-Britt Tönners (C)
Tommy Borg (S)
Ulf Nyman (C) tjg ers
Ulla-Britt Gidemalm (S)
Ann-Christin Svedman (C) tjg ers
Peter Engdahl (S)
Leif Hansen (SRD)
Malin Ängerå (S)
Jonny Mill (SRD)
Stina Michelsson (S)
Willy Eriksson (-)
Leif Persson (S)
Thomas Wandel (SRD)
Bo Hedin (S)
Yvonne Oscarsson (V)
Annelie Wallberg (S)
Kenneth Forssell (V)
Kjell Nilsson (S) tjg ers
Erika Larsdotter Thimrén (V) tjg ers
Per-Gunnar Larsson (S) tjg ers
Bodil Eriksson (FP)
Agneta Englund (S) tjg ers
Harald Noréus (FP)
Jan Hedlund (M)
Berit Wikström (FP) tjg ers
Lars Molin (M)
Karin Jansson (MP)
Desiré Eriksson (M) § 66-79
László Gönczi (MP)
Erik Nygren (M)
Mikael Olsson (SD)
Christer Sjöström (M)
Benny Bergström (SD)
Pekka Kankare (M)
Lars Björkbom (KD)
Torsten Hellström (M) tjg ers
Marie-Louise Hellström (M) tjg ers § 60-65

Övriga deltagande

Ordförande i kommunrevisionen Bengt Nyström, § 64
Kommunchef Nicklas Bremefors, § 65
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Utses att justera

Annelie Wallberg (S), Maj-Britt Tönners (C)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-04-27

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................

Karin Höglund
Ordförande

...........................................................................

Ulla-Britt Gidemalm
Justerande

...........................................................................

Annelie Wallberg
Justerande
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Maj-Britt Tönners

Paragrafer

60-79

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-04-23

Datum för anslags upprättande

2012-04-30

Datum för anslags nedtagande

2012-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 60
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 61
Justerare
Annelie Wallberg (S) och Maj-Britt Tönners (C) utses att justera protokollet
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 27 april 2012, kl
15:00 på kommunkansliet.
§ 62
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 13 april 2012. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 13 april 2012 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjord men anmäld interpellation får
upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

§ 63
Ledamöternas korta frågor
Bodil Eriksson (FP) ställer en fråga om den digra dagordningen vid dagens
sammanträde.
Kommunfullmäktiges ordförande Ulla-Britt Gidemalm (S) svarar på frågan.
Jan Hedlund (M) ställer en fråga om tekniken i Ljusdalssalen.
Kommunfullmäktiges ordförande Ulla-Britt Gidemalm (S) svarar på frågan.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

Helena Brink (C) ställer en fråga om ”Eldklotet” (Företagargala Gävleborg).
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kenneth Forssell (V) svarar på frågan.
Maj-Britt Tönners (C) ställer en fråga om nationaldagsfirande på
Hembygdsgården.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) lovar återkomma med svar
på denna fråga.
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i
kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också
möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige.
Singolla Livingstone ställer en fråga om ett informationsärende på
kommunstyrelsen i april månad samt en fråga om varför ansökningar om bidrag
från kommunstyrelsen hanteras olika.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågorna.
Inga fler frågor ställs och frågestunden avslutas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

§ 64 Revisionsberättelse 2011 för Ljusdals kommun ............................................................... 6
§ 65 Årsredovisning 2011 för Ljusdals kommun .................................................................... 10
§ 66 Kommunalisering av Hemsjukvården i Gävleborgs Län ................................................ 13
§ 67 Köp av fastigheten Ljusdal Östernäs 10:1 (Kährs) ......................................................... 15
§ 68 Mottagande av ensamkommande flyktingbarn ............................................................... 17
§ 69 Årsredovisning 2011 för NärLjus ................................................................................... 19
§ 70 Årsredovisning 2011 AB Ljusdals Servicehus................................................................ 20
§ 71 Årsredovisning och koncernredovisning 2011 för Ljusdal Energiföretag AB ............... 21
§ 72 Uppföljning av internkontrollplaner 2011....................................................................... 22
§ 73 Förslag till eget kapital för styrelser och nämnder 2011 ................................................. 23
§ 74 Motion från Maj Britt Tönners (C) om att utreda kostnaden/besparingen för
om förtroendevalda erhåller eller hyr/köper surfplatta/bärbar dator ........................................ 28
§ 75 Fyllnadsval av ledamot i kommunrevisionen efter Herbert Östberg (M) ....................... 29
§ 76 Fyllnadsval av revisor efter Tomas Zetterquist (M) i stiftelsen Ljusdalshem,
AB Ljusdalshem, stiftelsen Närljus, räkenskaper för studieförbundens
räkenskaper. Fyllnadsval av ersättare för revisor Inköp Gävleborg, AB Ljusdals
Servicehus och stiftelsen Stenegård. ........................................................................................ 30
§ 77 Fyllnadsval av ersättare (2) i omsorgsnämnden .............................................................. 31
§ 78 Fyllnadsval av ersättare (2) i kommunfullmäktiges valberedning .................................. 32
§ 79 Helena Brink (C) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande
i omsorgsnämnden. Fyllnadsval ............................................................................................... 33

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

§ 64

Revisionsberättelse 2011 för Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Revisionsberättelsen noteras till protokollet.

2.

Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2011.
Roland Bäckman (S), Björn Mårtensson (S), Malin Ängerå (S), Stina
Michelsson (S), Leif Persson (S), Annelie Wallberg (S), Lars Molin (M),
Erik Nygren (M), Christer Sjöström (M), Torsten Hellström (M), MarieLouise Hellström (M), Helena Brink (C), Maj-Britt Tönners (C), Ulf Nyman
(C), Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD), Thomas Wandel (SRD),
Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Forssell (V), Erika Larsdotter Thimrén
(V), Bodil Eriksson (FP), Harald Noréus (FP), Karin Jansson (MP), László
Gönczi (MP) och Lars Björkbom (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

3.

Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2011.
Malin Ängerå (S), Leif Persson (S), Stina Michelsson (S), Torsten
Hellström (M), László Gönczi (MP), Kjell Nilsson (S), Per-Gunnar Larsson
(S), Erika Larsdotter Thimrén (V), Bodil Eriksson (FP), Jonny Mill (SRD),
Karin Jansson (MP), Marit Holmstrand (S) och Marie-Louise Hellström (M)
deltar inte i beslutet på grund av jäv

4.

Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2011.
Helena Brink (C), Per-Gunnar Larsson (S), Marie-Louise Hellström (M),
Peter Engdahl (S), Thomas Wandel (SRD) och Torsten Hellström (M) deltar
inte i beslutet på grund av jäv.

5.

Ansvarsfrihet beviljas för myndighetsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsområdet 2011.
Tommy Borg (S), Björn Mårtensson (S) och Pekka Kankare (M) deltar inte
i beslutet på grund av jäv.

6.

Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsområdet 2011.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

§ 64 forts.
7.

Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda för
verksamhetsområdet 2011.
Yvonne Oscarsson (V), Maj-Britt Tönners (C) och Leif Persson (S) anmäler
jäv och deltar inte i beslutet på grund av jäv.

8.

Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden uppmanas att
beakta de rekommendationer som revisorerna gett.

Sammanfattning
Bengt Nyström (FP), ordförande i kommunrevisionen, läser och kommenterar
revisionsberättelse och bilaga för verksamhetsåret 2011.
Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2010 godkänns.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktiges presidium har i sin beredning av frågan om ansvarsfrihet
gällande 2011 års verksamhet tagit del av årsredovisningen samt revisorernas
underlag och bedömningar. Presidiet föreslår att ansvarsfrihet beviljas för
samtliga styrelser och nämnder för verksamhetsåret 2010. Kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden uppmanas att följa de rekommendationer som revisorerna gett i sin rapport Granskning avledning och styrning i
Ljusdals kommuns nämnder och kommunstyrelse.
Yrkande
Berit Wikström (FP): En skarp anmärkning riktas till kommunstyrelsen för
bristande styrning, ledning och uppföljning och kontroll av LLL-projektet. En
skarp anmärkning riktas också till kommunstyrelsen för ”ej rättvisande
redovisning” av tidigare års gjorda nedskrivningar. Bodil Eriksson, Leif Hansen,
Jonny Mill och Ingalill Fahlström lämnade i november 2011 in en skrivelse till
kommunstyrelsen där de begärde att årsredovisningarna för åren 2009 och 2010
skulle göras om för att göras om för att ge en rättvisande bild av resultaten för
dessa år. Denna skrivelse har lämnats utan åtgärd.
László Gönczi (MP) och Lars Molin (M): Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden
och omsorgsnämnden uppmanas att beakta de rekommendationer som revisorerna
gett.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

§ 64 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera revisionsberättelsen till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja
kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Berit Wikströms
tilläggsyrkande om att rikta anmärkningar mot kommunstyrelsen. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till Berit Wikströms yrkande, Nej-röst för bifall till Berit
Wikströms yrkande.
Omröstningsresultat
Med 10 Ja-röster mot 6 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå Berit
Wikströms yrkande. Se separat omröstningsprotokoll!
Reservationer
Benny Bergström (SD), Jan Hedlund (M), Berit Wikström (FP) och Pekka
Kankare (M).
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja
omsorgsnämnden ansvarsfrihet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beviljar omsorgsnämnden ansvarsfrihet.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja
utbildningsnämnden ansvarsfrihet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beviljar utbildningsnämnden ansvarsfrihet.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja
myndighetsnämnden ansvarsfrihet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beviljar myndighetsnämnden ansvarsfrihet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

§ 64 forts.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja
överförmyndarnämnden ansvarsfrihet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beviljar överförmyndarnämnden ansvarsfrihet.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja valnämnden
ansvarsfrihet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beviljar valnämnden
ansvarsfrihet.
Ordföranden ställer slutligen ansvarsberedningens förslag (gällande uppmaning
mot nämnderna) mot László Gönczis yrkande (gällande uppmaning mot
nämnderna). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla László
Gönczis yrkande.
Reservationer
Roland Bäckman (S), Marit Holmstrand (S), Björn Mårtensson (S), Tommy Borg
(S), Peter Engdahl (S), Malin Ängerå (S), Leif Persson (S), Stina Michelsson (S),
Agneta Englund (S), Kjell Nilsson (S), Bo Hedin (S), Annelie Wallberg (S), PerGunnar Larsson (S), Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Forssell (V) och Erika
Larsdotter Thimrén (S)

Beslutsexpediering
Akt
Samtliga nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

§ 65

Årsredovisning 2011 för Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen godkänns.

Sammanfattning

För 2011 redovisar kommunen ett positivt resultat om 29,4 mkr. Det finns inga
tidigare underskott att täcka. De främsta orsakerna till det positiva resultatet är
preliminära slutavräkningar på skatteintäkter med 16,6 mkr vilket är 13,9 mkr mer
än budgeterat samt återföring av nedskrivningar med 12,2 mkr.
Återföringen av nedskrivningarna är utifrån nya rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR).
Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott med 1,7 mkr, men det är 11,7
mkr bättre än prognosen per juni som visade på – 13,3 mkr. Under året har antalet
anställda minskat med 71 personer till 1583 anställda. Ca hälften av minskningen
är orsakad av verksamhetsövergång till företag inom kommunkoncernen. Färre
antal anställda är den största anledningen till att nämndernas nettokostnad under
året ökar endast med 15 mkr.
Investeringarna har under året varit 32 mkr om man bortser från finansiella
investeringar. En nivå som är historiskt svag och lägre än avskrivningsnivån.
Finansnettot är – 3,9 mkr men då ingår räntan på pensionsskuldförändringen,
vilket är en jämförelsestörande post med – 3,3 mkr.
Den ökade pensionsskulden orsakad av en sänkt diskonteringsränta har påverkat
både resultat och skuldsättning negativt. Detta har dock motverkats av ett positivt
resultat, låga investeringar och försäljning av anläggningstillgångar vilket blev
följden av bolagiseringen av Ljusdal Vatten och Ljusdal Renhållning.
Sammantaget har låneskulden minskat och likviditeten förbättrats.
Soliditeten förbättrades med sju procentenheter. Soliditeten med hänsyn till
pensionsförbindelsen har därmed sjunkit till minus 3%, eftersom pensionsförbindelsen har ökat med 91 mkr p g a den sänkta diskonteringsräntan.
Under året har också 5 mkr avsatts till pensionsfond i enlighet med kommunens
pensionsplan. Till pensionsfonden har totalt avsatts 30 mkr och värdet på
innehavet var vid årsskiftet 31 mkr.
Justerare

Utdragsbestyrkande

10

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

§ 65 forts.
Ljusdals kommun klarar de finansiella mål som kommunfullmäktige har ställt upp
för 2011 förutom den påverkan som pensionsförbindelsens ökning har på
soliditeten.
•

Att soliditeten ökar med en procentenhet¨
Soliditeten har ökat med sju procentenheter till 64%. Men om man räknar
in pensionsförbindelsen, vilken ökat kraftigt, har soliditeten minskat med
sju procentenheter till – 3%.

•

Samtliga investeringar i skattefinansierade verksamheter självfinansieras.
Med det positiva resultatet självfinansieras samtliga investeringar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2012, § 124
Årsredovisning 2011
Kommunchef Nicklas Bremefors redogör för årsredovisningen.
Enligt den särskilda talarordning, som kommunfullmäktige brukar tillämpa vid
årsredovisningen, redogör nämndordförandena i maximalt fem minuter vardera
för sina verksamheter.
-

Roland Bäckman (S) redogör för kommunstyrelsens verksamhet
Malin Ängerå (S) redogör för utbildningsnämndens verksamhet

Partiföreträdarna ges möjlighet till ett allmänt och övergripande inledningsanförande, max fem minuter per parti. Talarordning: (S), (M), (C), (SRD), (V),
(FP), (MP), (SD) och (KD).
Anförande sker av Roland Bäckman (S), Lars Molin (M), Helena Brink (C), Leif
Hansen (SRD), Kenneth Forssell (V), Harald Noréus (FP) och Karin Jansson
(MP).
Därefter hålls en fri, allmän debatt enligt gängse debattregler.
Yrkanden
Helena Brink (C), Roland Bäckman (S) och Malin Ängerå (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Bodil Eriksson (FP): Årsredovisningen ska återremitteras. Skälet för återremissen
är den skrivelse som inlämnades till kommunstyrelsen i november 2011 med ett
tydligt uppdrag till kommunstyrelsen, att årsredovisningarna för åren 2010 och
2011 skulle rättas. Denna skrivelse har lämnats utan åtgärd.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

§ 65 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons
återremissyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl
yrkande om att bifalla årsredovisningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Reservationer
Bodil Eriksson (FP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

KS 0107/11
§ 66

Kommunalisering av Hemsjukvården i Gävleborgs Län
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun godkänner förslaget om att:
•
•
•
•
•

•

Kommunen från och med februari 2013 tar över landstingets
hemsjukvårdsansvar på primärvårdsnivå för personer över 18 år.
Nivån på skatteväxlingen är 22 öre.
Ansöka om ändring i förordningen om kommunalekonomisk utjämning
med anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i
Gävleborgs län från och med 1 januari 2013.
Inrätta en partsgemensam grupp för hantering av gränsdragningsfrågor.
Nuvarande politiska styrgrupp för sammanhållen hemsjukvård i
Gävleborg följer genomförande av reformen under två år. Styrgruppen
svarar för att uppföljning och utvärdering av reformen sker senast 201506- 30. Styrgruppens sammankallande ansvarar för att så sker.
Uppföljning och utvärdering sker utifrån två perspektiv; patientens och
organisationernas upplevelser.

2.

Den politiska styrgruppen uppmanas att utreda mellankommunal utjämning.

3.

Ansvaret delegeras till omsorgsnämnden. Finansieringen hänskjuts till
budgetberedningen.

4.

Medel för att anställa en projektledare beviljas för tiden 1 juli 2012 t o m 31
december 2013 med 800 000 kronor. Medel anslås ur rörelsekapitalet.

Sammanfattning

Den 26 november 2010 beslöt regionfullmäktige att rekommendera medlemmarna
att inför verksamhetsåret 2012 fatta beslut om att huvudmannaskapet för
hemsjukvården i Gävleborgs län överförs från landstinget till kommunerna.
Datum för genomförande ändrades i beslut under 2011 till den 1 januari 2013.
För att stödja kommuner och landsting i genomförandet beskrevs en gemensam
projektorganisation som bemannades efter beslut av region-, landstings-, och
kommundirektörer och kommunchefer.
Arbetet i projektet har bedrivits i tre arbetsgrupper under en gemensam
projektledning som i sin tur rapporterat till en projektledningsgrupp, vilken under
en politisk styrgrupp på regionstyrelsens uppdrag ansvarat för arbetet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

§ 66 forts.
Projektledningsgruppen antog i januari 2011 direktiv för arbetet baserade på
regionfullmäktiges uppdrag och den i maj 2010 redovisade ”Förstudie över
Sammanhållen Hemvård i Gävleborg”.
Länets kommuner och landstinget rekommenderas att fatta följande beslut:
−
−
−
−
−

−

Att kommunerna från 1 januari 2013 tar över landstingets
hemsjukvårdsansvar på primärvårdsnivå för personer över 18 år.
Att nivån på skatteväxlingen är 22 öre.
Att ansöka om ändring i förordningen om kommunalekonomisk utjämning
med anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i
Gävleborgs län från och med 1 januari 2013.
Att inrätta en partsgemensam grupp för hantering av gränsdragningsfrågor.
Att nuvarande politiska styrgrupp för sammanhållen hemsjukvård i
Gävleborg följer genomförande av reformen under två år. Styrgruppen
svarar för att uppföljning och utvärdering av reformen sker senast 2015-0630. Styrgruppens sammankallande ansvarar för att så sker.
Att uppföljning och utvärdering sker utifrån två perspektiv; patientens och
organisationernas upplevelser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 mars 2012, § 113
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 21 mars 2012
Omsorgsnämndens protokoll 15 mars 2012, § 52
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 35
Yrkanden
Roland Bäckman (S), Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V) och Leif Hansen
(SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkande. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden
Region Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

§ 67

Köp av fastigheten Ljusdal Östernäs 10:1 (Kährs)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastigheten Ljusdal Östernäs 10:1 köps för den överenskomna köpeskillingen
5,5 miljoner kronor.
2. Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital.
3. Kommunen ska som fastighetsägare agera marknadsmässigt vid sättande av
hyror m m.

Sammanfattning
Kommunchef Nicklas Bremefors föreslår att Ljusdals kommun köper Kährsfastigheten för 5,5 miljoner kronor.
Enligt kommunchefen är de två viktigaste argumenten för ett köp att med rådighet
över fastigheten kan kommunen:
•
•

Främja tillväxt genom att Närljus får i uppdrag att med ett jobbperspektiv
hitta företag som kan etablera sig i fastigheten.
Få fastigheten och verksamheten däri att positivt bidra till utvecklingen av
Östernäs. (Lika viktigt är att säkerställa att fastigheten inte negativt
påverkar Östernäs).

Fastigheten har en tomtareal på 30 457 m2 och en lokalyta på 9 750 m2.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 mars 2012, § 122
Kommunchefens tjänsteskrivelse 21 mars 2012
Förslag till köpekontrakt
Yrkanden
Roland Bäckman (S), Leif Hansen (SRD), Helena Brink (C), Kenneth Forssell
(V), Torsten Hellström (M) och Harald Noréus (FP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Bodil Eriksson (FP): Kommunstyrelsens förslag ska avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande

15

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

§ 67 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Roland Bäckmans m fl yrkande mot Bodil Erikssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Roland Bäckmans m fl
yrkande.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande av beslut
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

§ 68

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktige beslutar

1.

Ett boende för ensamkommande flyktingbarn inrättas i Ljusdals kommun.

2.

Verksamheten drivs av kommunen och tillhör flyktingenheten
organisatoriskt.

3.

Omsorgsnämnden får i uppdrag att skriva avtal med länsstyrelsen om
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Sammanfattning

Ljusdals kommun har sedan 2007 tagit emot ett antal ensamkommande
flyktingbarn som placerats i familjehem. Förfrågningar har kommit om att
en kommun med våra förutsättningar bör kunna ta ett större åtagande för att
underlätta för dessa barn. Läget i Sverige karakteriseras av platsbrist och låg
genomströmning och lång väntan för barnen. Staten överväger därför att lagstifta
om att kommuner ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. Kommunens ansvar
består i att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i
lämpligt boende, utse god man samt se till att barnet får skolundervisning. För att
ha ett bra beslutsunderlag har frågan noggrant utretts.
Omsorgsnämnden förslår den 15 december 2011 att kommunstyrelsen beslutar
1.

Ett boende för ensamkommande flyktingbarn inrättas i Ljusdals kommun.

2.

Verksamheten drivs av kommunen och tillhör flyktingenheten
organisatoriskt.

Utbildningsnämnden beslutade 14 mars 2012, § 30 att ställa sig positiv till
omsorgsnämndens förslag till att ett boende för ensamkommande flyktingbarn
inrättas i Ljusdals kommun. Utbildningsnämnden förutsätter att erforderliga
medel ställs till nämndens förfogande för att hantera extrakostnader för de
ensamkommande flyktingbarnens undervisning.
Överförmyndarnämnden beslutade 20 februari 2012, § 4 att inte ha någon erinran
mot omsorgsnämndens förslag med tillägg av att åldersgrupp för mottagande av
ensamkommande flyktingbarn bör bestämmas och att överförmyndarnämnden
önskar delta i fortsatt process och arbete med ensamkommande flyktingbarn.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23

§ 68 forts.
AB Ljusdalshem beslutade 31 januari 2012,§ 10 att vara kommunen behjälplig
och projektera/ eventuellt bygga om lokaler och lägenheter för att ta emot
ensamkommande flyktingbarn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2012, § 136
Utbildningsnämndens protokoll 14 mars 2012, § 30
Överförmyndarnämndens protokoll 20 februari 2012, § 4
AB Ljusdalshems protokoll 31 januari 2012, § 10
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2012, § 8
Omsorgsnämndens protokoll 15 december 2011, § 248
Omsorgsförvaltningens skrivelse 28 november 2011
Utredning – Kring ett eventuellt mottagande av ensamkommande asylsökande
barn i Ljusdals kommun, daterad 1 november 2011
Budget ensamkommande barn boende i Ljusdal
Yrkanden
Roland Bäckman (S), Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C), Stina Michelsson
(S), Torsten Hellström (M), Leif Hansen (SRD), László Gönczi (MP), Malin
Ängerå (S), Lars Björkbom (KD) och Bodil Eriksson (FP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Benny Bergström (SD): Ansökan ska avslås.
Malin Ängerå (S): Avslag på Benny Bergströms avslagsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Roland Bäckmans m fl yrkande.
Reservationer
Mikael Olsson (SD) och Benny Bergström (SD)
Jäv
På grund av jäv deltog inte Kenneth Forssell (V) i handläggningen av ärendet.
Beslutsexpediering
Akt, Omsorgsnämnden för verkställande
Utbildningsnämnden fk
AB Ljusdalshem fk
Överförmyndarnämnden f k
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

KS 0102/12
§ 69

Årsredovisning 2011 för NärLjus
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Årsredovisningen godkänns.

2.

VD och styrelse beviljas ansvarsfrihet.

Sammanfattning
Närljus resultat 2011 är 99 515 kronor.
Närljus uppgift är att skapa förutsättningar för att företag kan etablera sig i
Ljusdal samt växa och anställa personal. Närljus tjänster är företagsutveckling och
näringslivsutveckling samt företagsetableringar. Från 2011 har Närljus också fått
ansvaret för att marknadsföra Ljusdals kommun och det totala ansvaret för
turismfrågor. Även internationalisering- landsbygdsutveckling- projektstöd
ansvarar Närljus för.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2012, § 125
Årsredovisning 2011
Roland Bäckman (S), Annelie Wallberg (S), Helena Brink (C), Lars Molin (M)
och Yvonne Oscarsson (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.

Beslutsexpediering
Akt
Närljus

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

KS 0173/12
§ 70

Årsredovisning 2011 AB Ljusdals Servicehus
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen noteras till protokollet.

Sammanfattning
AB Ljusdals Servicehus är ett av Ljusdals kommun helägt fastighetsbolag vars
styrelse är utsedd av kommunfullmäktige. Bolaget ska inom Ljusdals kommun
bebygga, förvalta, förvärva och avyttra servicehus.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja försörjningen av boenden för
omsorgsverksamhet i kommunen.
2011 års resultat är 1 807 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2012, § 128
Årsredovisning 2011

Beslutsexpediering
Akt
AB Ljusdals Servicehus

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

KS 0166/12
§ 71

Årsredovisning och koncernredovisning 2011 för Ljusdal Energiföretag
AB
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

Sammanfattning
Ljusdal Energiföretag AB är ett av Ljusdals kommun helägt bolag. Ljusdal
Energiföretag AB äger samtliga aktier i Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB,
Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB. Ljusdal
Energiföretag AB äger också 50 % av aktierna i intressebolaget Ljusdal Energi
Försäljning AB.
Resultatet för 2011 är + 9 213 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2012, § 126
Årsredovisning och koncernredovisning 2011

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Energiföretag AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

§ 72

Uppföljning av internkontrollplaner 2011
Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppföljningen av nämndernas internkontrollplaner godkänns.

Sammanfattning
Varje nämnd är utifrån kommunallagen ansvarig för den interna kontrollen för
den verksamhet man bedriver. Kontrollen utförs genom att viktiga processer för
verksamheten fastställs av nämnden. Processerna kontrolleras genom uppföljning
av kontrollmoment. I denna uppföljning redovisar varje nämnd de kontrollmoment som är genomförda.
Kommunstyrelsen som övergripande ansvarig måste göra bedömningen om
nämnden utifrån redovisningen i rimlig grad säkerställer en god intern kontroll.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2012, § 129
Kommunstyrelsens uppföljning 16 mars 2012
Omsorgsnämndens protokoll 15 mars 2012, § 36
Utbildningsnämndens protokoll 14 mars 2012, § 22
Yrkanden
Roland Bäckman (S) och Malin Ängerå (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Nämnderna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

KS 0116/12
§ 73

Förslag till eget kapital för styrelser och nämnder 2011
Kommunfullmäktige beslutar
1. Eget kapital per 2011-12-31 för styrelser och nämnder godkännes enligt
förslag.
Styrelse/nämnd
Kommunstyrelse
Utbildningsnämnd
Omsorgsnämnd
Myndighetsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Summa nämnder

Förändring
+ 413
+3 000
0
0
0
0
+ 3 413

Utgående eget kapital
+ 5 044
+ 3 023
+ 5 465
0
0
0
+ 13 523

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över regelverket till 2014.

Sammanfattning
I enlighet med kommunens författningssamling ska varje nämnd ha ett eget
kapital. Det egna kapitalet förändras med utfall jämfört med budget. Ett positivt
eget kapital har skapats av tidigare överskott och ett negativt eget kapital av
underskott. Ett positivt eget kapital får användas till kvalitetshöjande
engångsåtgärder och beslutas av kommunstyrelsen som då har att ta hänsyn till
åtgärden som sådan och om kommunen har råd med en budgetutökning
innevarande år. Ett negativt eget kapital skall återställas senast tredje året efter
uppkomsten (lika balanskravet).
Storleken på det över- respektive underskott som skall påverka nämndens egna
kapital beslutas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.
Beslutsförslag skall lämnas av kommunens ledningsgrupp, LKL.
Fullmäktige och revisionen omfattas inte av detta regelverk.
Förslag till eget kapital för nämnderna lämnas utifrån genomförda
bokslutsgenomgångar samt gemensamt beslutsförslag från kommunens
ledningsgrupp LKL. Förslaget till eget kapital har även presenterats vid
budgetberedning 2012-04-03.
En viktig grundläggande regel är att ett underskott skall generera ett negativt eget
kapital och ett överskott skall generera ett positivt eget kapital. Denna skiljelinje
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

KS 0116/12
§ 73 forts.
är viktig för ekonomistyrningen. Man skall veta att resultatet kommer att påverka
det egna kapitalet. Det är dock svårt att fastställa mer precisa regler kring hur eget
kapital skall räknas fram per nämnd då det alltid är det samlade resultatet för
kommunen som helhet som måste vara styrande för hur mycket eget kapital
nämnderna tillsammans totalt skall få ta med sig för ett specifikt år. Tilldelning i
stora egna kapital resulterar i att budgetmedel binds upp och till exempel inte kan
användas för andra verksamheter med ökande behov eller andra verksamheter
som man vill satsa på samt riskerar att en nämnd då inte hinner förbruka det egna
kapitalet på ett ekonomiskt sunt sätt. Tvärtom kan tilldelning av ett för stort
negativt eget kapital till en nämnd medföra att det inte blir möjligt att återställa
inom de tre år balanskravet föreskriver. Det som förslaget enligt nedan gäller är
hur stor påverkan resultatet skall få i år utifrån vad som bedöms ekonomiskt
rimligt utifrån varje nämnds utfall med hänsyn taget till kommunens ekonomiska
ställning som helhet samt ekonomiska prognoser för åren framåt.
Kommentarer till föreslagna egna kapital
Styrelser och nämnder (exklusive kommunfullmäktige och revisionen) hade en
negativ budgetavvikelse med -1 230 tkr 2011. Underskottet har framförallt
skapats av försörjningsstöd (-2,4 mkr), administration individ- och familjeomsorg
(-1,1 mkr), elevassistenter (-2,2 mkr) och gymnasieskola (-1,1 mkr). Av de -1 230
tkr föreslås -1 161 tkr påverka nämndernas egna kapital.
Generellt:
Driftsprojekt och investeringsprojekt förs i enlighet med regelverket direkt vidare
till nästkommande år via bokslutet och behandlas därför inte här.
Avvikelser i utfall gällande kapitalkostnad regleras alltid till noll då nämndernas
budgetramar inför kommande år justeras med beräknade
kapitalkostnadsförändringar, samt att avvikelser i utfall för verksamheter med
beslutad särskild fondring (städfond, kostfond, naturvårdsfond) också alltid
regleras till noll vid beräkning av det egna kapitalet varför detta inte kommenteras
ytterligare i redogörelse per nämnd nedan.
Vid ändrade förutsättningar med kort varsel eller svårpåverkade konton föreslås
att hälften av underskott/överskott undantas. Anledningen till delningen är att
även om man inte kunnat förutse dessa kostnader och/eller i ringa omfattning
påverka dem är det rimligt att ansvaret för dem ändå delas.
Kommunstyrelse
För kommunstyrelsen föreslås avvikelser gällande överskott pga. ej förväntat
inkommet projektbidrag för det avslutade projektet Stenegård LLL samt
underskott för VA och avfallshantering i och med bolagiseringen undantas.
Överskott på grund av ej utbetalda anslag och bidrag, försenade aktiviteter
(införande radiosystemet Rakel) samt lägre kostnadsökning än beräknat för
kollektivtrafiken föreslås undantas. Överskott på grund av vakanta tjänster och
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

KS 0116/12
§ 73 forts.
avgiftsintäkter föreslås få medföras till hälften. För fastighet föreslås att hälften av
överskottet pga. i huvudsak hyresintäkter medtas. För övriga underskott inom
kommunstyrelseförvaltningen beträffande stormen Dagmar, trädgård och fastighet
på Stenegård, bostadsanpassningsbidrag, skogsverksamhet och Kvarndammens
kraftverk föreslås de undantas till hälften.
Utbildningsnämnd
För utbildningsnämnden föreslås hälften av underskott för gymnasieskola samt
verksamhetsstöd pga. sparkrav undantas samt att hälften av överskott för Komvux
pga. bidrag för Yrkvux medtas.
Omsorgsnämnd
För omsorgsnämnden föreslås att underskottet för försörjningsstöd får medtas till
hälften samt att hyresreduktion från Ljusdals servicehus AB undantas.

Myndighetsnämnd
För myndighetsnämnden föreslås ett eget kapital på 0 kr.
Överförmyndarnämnd
För överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på -49 tkr för 2011. Då det
egna kapitalet för nämnden är 0 kr och man har svårigheter att bära med sig ett
negativt eget kapital på grund av fortsatt ökat behov av gode män föreslås hela
underskottet undantas.
Valnämnd
För valnämnden föreslås ett eget kapital på 0 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2012, § 130
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 mars 2012
Yrkanden
Roland Bäckman (S), Willy Eriksson (-) och Kenneth Forssell (V): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
László Gönczi (MP), Bodil Eriksson (FP), Lars Molin (M) och Lars Björkbom
(KD): Utbildningsnämnden ska få 3 000 tkr i eget kapital 2011.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över regelverket till 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

KS 0116/12
§ 73 forts.
Karin Jansson (MP), László Gönczi (MP) och Bodil Eriksson (FP):
Omsorgsnämndens underskott från 2011 , - 2 458 tkr, ska inte belasta det egna
kapitalet eftersom det beror på omständigheter som nämnden och förvaltningen
inte råder över.
Leif Hansen (SRD): Bifall till László Gönczis yrkande om att kommunstyrelsen
får i uppdrag att se över regelverket till nästa år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans (S) m
fl yrkande gällande eget kapital för kommunstyrelsen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer Roland Bäckmans (S) m fl yrkande gällande eget kapital för
utbildningsnämndens mot László Gönczis (MP) m fl yrkande. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller Roland Bäckmans m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Roland Bäckmans m fl yrkande, Nej-röst för László Gönczis m fl
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 20 Nej-röster mot 18 Ja-röster, 3 avstår att rösta, har kommunfullmäktige
beslutat bifalla László Gönczis m fl yrkande.
Reservationer
Marit Holmstrand (S), Roland Bäckman (S), Björn Mårtensson (S), Tommy Borg
(S), Ulla-Britt Gidemalm (S), Peter Engdahl (S), Malin Ängerå (S), Stina
Michelsson (S), Leif Persson (S), Bo Hedin (S), Annelie Wallberg (S), Kjell
Nilsson (S), Per-Gunnar Larsson (S), Agneta Englund (S), Yvonne Oscarsson (V),
Kenneth Forssell (V) och Erika Larsdotter Thimrén (V).
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m fl
yrkande om att kommunstyrelsen får i uppdrag att ser över regelverket till 2013.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

KS 0116/12
§ 73 forts.
Ordföranden ställer Roland Bäckmans m fl yrkande om eget kapital för
omsorgsnämnden mot László Gönczis m fl yrkande. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller Roland Bäckmans m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning:
Ja-röst för Roland Bäckmans m fl yrkande, Nej-röst för László Gönczis yrkande.
Omröstningsresultat
Med 21 Nej-röster mot 15 Ja-röster, 5 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat bifalla László Gönczis m fl yrkande.

Reservationer
Marit Holmstrand (S), Roland Bäckman (S), Björn Mårtensson (S), Tommy Borg
(S), Ulla-Britt Gidemalm (S), Peter Engdahl (S), Malin Ängerå (S), Stina
Michelsson (S), Leif Persson (S), Bo Hedin (S), Annelie Wallberg (S), Kjell
Nilsson (S), Per-Gunnar Larsson (S) och Agneta Englund (S).
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till
kommunstyrelsens förslag i övrigt. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Nämnderna
KS för verkställande av uppdrag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

KS 0184/12
§ 74

Motion från Maj Britt Tönners (C) om att utreda kostnaden/besparingen
för om förtroendevalda erhåller eller hyr/köper surfplatta/bärbar dator
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Maj-Britt Tönners (C) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att utreda kostnaden/besparingen för om förtroendevalda erhåller eller hyr/köper
surfplatta/bärbar dator.
I motionen yrkas att kommunen snabbt utreder kostnaden för att köpa
surfplattor/liten bärbar dator till förtroendevalda i styrelser och nämnder, att göra
en kostnadsberäkning på om ledamöterna hyr/köper denna dator en mandatperiod
samt att jämföra kostnaden för utskick för handlingar till förtroendevalda, vilket
innebär portokostnader, arbetstid för kopiering etc.

Beslutsexpediering
Akt
Ks beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

§ 75

Fyllnadsval av ledamot i kommunrevisionen efter Herbert Östberg (M)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Urban Sundström (M) väljs till ny ledamot i kommunrevisionen.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Fyllnadsval måste göras av uppdrag som ledamot i kommunrevisionen efter
Herbert Östberg (M) som avlidit.
Lars Molin (M) föreslår att Urban Sundström väljs till ny ledamot i
kommunrevisionen.
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Urban Sundström
Kommunrevisionen
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

§ 76

Fyllnadsval av revisor efter Tomas Zetterquist (M) i stiftelsen
Ljusdalshem, AB Ljusdalshem, stiftelsen Närljus, räkenskaper för
studieförbundens räkenskaper. Fyllnadsval av ersättare för revisor Inköp
Gävleborg, AB Ljusdals Servicehus och stiftelsen Stenegård.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Urban Sundström (M) väljs till revisor i stiftelsen Ljusdalshem,
AB Ljusdalshem, stiftelsen Närljus och som revisor för studieförbundens
räkenskaper.
2. Urban Sundström (M) väljs till ersättare för revisor i Inköp Gävleborg,
AB Ljusdals Servicehus och stiftelsen Stenegård.
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning
Tomas Zetterquist (M) har avsagt sig sina uppdrag i Ljusdals kommun.
Fyllnadsval av olika revisorsuppdrag måste därför göras.
Lars Molin (M) föreslår att Urban Sundström väljs till revisor i stiftelsen
Ljusdalshem, AB Ljusdalshem, stiftelsen Närljus och som revisor för
studieförbundens räkenskaper.
Lars Molin föreslår vidare att Urban Sundström väljs till ersättare för revisor i
Inköp Gävleborg, AB Ljusdals Servicehus och stiftelsen Stenegård.
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Urban Sundström
AB Ljusdalshem
Stiftelsen Ljusdalshem
Närljus
Studieförbunden
Inköp Gävleborg
AB Ljusdals Servicehus
Stiftelsen Stenegård
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

§ 77

Fyllnadsval av ersättare (2) i omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Frida Wennberg (M) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden.
2. Eva-Lena Flygerfeldt (M) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden.
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Fyllnadsval ska göras för två ersättarplatser i omsorgsnämnden.
Lars Molin (M) föreslår att Frida Wennberg och Eva-Lena Flygerfeldt väljs till
ersättare.
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden
De valda
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

§ 78

Fyllnadsval av ersättare (2) i kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige beslutar
1. Torsten Hellström (M) väljs till ny ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.
2. Benny Bergström (SD) väljs till ny ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning
Fyllnadsval måste göras av två vakanta ersättarplatser i kommunfullmäktiges
valberedning.
Lars Molin (M) föreslår att Torsten Hellström väljs till ny ersättare.
Benny Bergström (SD) föreslår att Benny Bergström väljs till ny ersättare.
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller dessa.

Beslutsexpediering
Akt
Valberedningen
Förtroendemannaregister
De valda
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-04-23
Diarienummer

KS 0202/12
§ 79

Helena Brink (C) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i omsorgsnämnden. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Helena Brink (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i omsorgsnämnden.
2. Tommy Olsson (C) väljs till ny ledamot och vice ordförande i
omsorgsnämnden.
3. Jörgen Brink (C) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden.
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Helena Brink (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i omsorgsnämnden.
Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Helena Brink (C) föreslår att Tommy Olsson (C) väljs till ny ledamot och vice
ordförande. Eftersom Tommy Olsson är ersättare i omsorgsnämnden i dag,
föreslås att Jörgen Brink (C) blir ny ersättare.
Ordföranden frågar om förslagen kan bifallas och finner att kommunfullmäktige
godkänner detta.

Beslutsexpediering
Akt
Helena Brink
De valda
Omsorgsnämnden
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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