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Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
 
§116 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. 
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 117 
 
Justerare 
 
Markus Evensson (S) och Karin Jansson (MP) utses att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 20 juni  2012, kl 
11:00 på kommunkansliet. 
 
§ 118 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 8 juni 2012. Kun-
görelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 8 juni 2012 i enlighet med kom-
munfullmäktiges beslut. 
 
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmälda medborgarförslag 
får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
 
§ 119 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Helena Brink (C) ställer en fråga om abonnenter hos Ljusdal Energi AB m fl 
bolag får skriftlig information om avbrott på el, vatten eller avlopp. 
 
Ordförande i Ljusdal Energi AB, Per-Olof Svensson, meddelar att han inte kan 
svara på frågan, men att han tar med sig frågan till bolaget. 
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Allmänhetens frågestund 
 
Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i 
kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ären-
den som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också 
möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige. 
 
Inga frågor ställs och frågestunden avslutas.
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                  Diarienummer 

   KS 0019/12 
 
§ 121 
 
Förslag till budgetramar 2013 för nämnderna 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1.  Till nettoramar för budgetår 2013 anslås 961 068 tkr. 
     Nettoramarna fördelas enligt alliansens (M, C, FP och KD) förslag. 
 
2.  Till investeringsramar för budgetår 2013 anslås 22 550 tkr. 
     Investeringsramarna fördelas enligt budgetberedningens förslag. 
 
3.  Inför 2014 utreds hur kost till förskoleverksamheterna ska organiseras.  
 
4.  Uppdrag ges till utbildningsnämnden att genomlysa sin verksamhet 
  med avseende på avvikelser i förhållande till standardkostnader 
 
 
Sammanfattning 
 
Budgetberedningen har lämnat förslag till budgetramar för budgetåret 2013.   
Enligt kommunens beslutade budgetprocess skall nämndernas budgetramar för 
följande år beslutas av kommunfullmäktige senast i juni. De här föreslagna 
budgetramarna följer den tidigare beslutade ekonomiska långtidsplanen (ELP 
2013-2014) men med vissa föreslagna ramökningar.  
 
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 
 
Intäkterna för 2013 beräknas enligt senaste skatteunderlagsprognosen att bli 1 009 
mkr vilket är 10 mkr mer jämfört med prognos då ELP 2013 antogs i november 
2011. De beräknade intäkterna kan komma att förändras under hösten med nya 
prognoser för skatteintäkter och bidrag via det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet. 

Kapitalkostnad 
 
Internräntan har enligt rekommendation från Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) sänkts från 4 % till 2,9 % från och med budgetår 2012 och behålls 
oförändrad för 2013. Budgetramarna har ännu inte justerats med förändrade 
kapitalkostnader. En ny kapitalkostnadsberäkning utifrån genomförda och 
planerade investeringar kommer att göras vilket kommer att påverka ramarna 
inför budgetbeslut i höst.  
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                  Diarienummer 
   KS 0019/12 
 

§ 121 forts. 

PO-påslag 
 
Påslaget för personalkostnader behålls oförändrad 41 %. 

Befolkningsprognos 
 
Kommunens befolkningsprognos är utförd av Statisticon och denna ska användas 
som planeringsunderlag i budgetarbetet inför 2013-2015. Utifrån Statisticons 
prognos uppgår kommunens befolkning till 18 962 invånare den 1 nov 2011 vilket 
är avstämningsdatum för statsbidragen. 

Internprisberedning 
 
Internprisberedningar har hållits angående nivåerna på internkostnader gällande 
kost, städ och hyresdebiteringar för 2013. Budgetberedningens analys är att 
samtliga interna prisökningar/hyresökningar ska rymmas inom ram.  
 
Fastighetshyrorna föreslås sammanlagt lämnas utan höjning.  
 
Städpriset föreslås höjas med 1,5 % från 203 kr/tim till 206 kr/tim. 
 
Kostpriset föreslås för äldreomsorgen höjas sammanlagt med 3,1% och för 
grundskola (inkl förskoleklass) med 4%. För förskola föreslås ingen höjning utan 
istället att en utredning tillsätts. 

Jämförelsetal för verksamheterna 
 
Utifrån kommunens rådande budgetprocess skall en jämförelse göras mellan kostnaden för 
våra verksamheter och framräknad standardkostnad enligt det kommunala 
utjämningssystemet. Standardkostnaden är en framräknad kostnad baserad på den struktur 
som finns i kommunen. Befolkningsstruktur, geografisk struktur, social och etnisk bakgrund, 
etc. påverkar nivån på kostnaden. Det är också utifrån standardkostnad som vi får våra 
statsbidrag i utjämningssystemet. Våra avvikelser från standardkostnad har beaktats i 
budgetförslaget.   
 

Central lönepott 
 
Budgetramarna är inte uppräknade med 2012 års löneöversyn. Lönepotten för 2013 
innehåller såväl 2012 års som 2013 års löneöversyn.  Respektive nämnd kommer att 
kompenseras via tilläggsbudget ur lönepotten för löneökningar enligt avtal. Storleken på 
den avsatta lönepotten finns inte specificerad i budgetförslaget.  
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                  Diarienummer 

   KS 0019/12 

§ 121 forts. 

Förslag till budgetramar 
 
Till budgetberedningen har inkommit äskanden på sammanlagt 40,7 mkr. Utifrån 
ELP har budgetberedningen valt att föreslå ökade ramar på 19,6 mkr. Detta 
förslag innebär en återstående resultatnivå på 5,9 mkr. 
I bilagan justerade ramar ses förändringar utifrån tidigare beslut i 
kommunfullmäktige om sänkt internränta samt de förändringar som föreslås 
utifrån ELP 2013. 
 
Kommunstyrelsen föreslås få en utökad budgetram med 3 300 tkr.  
Främsta orsaken till ramökningen är minskade skogliga intäkter med 1,5 mkr efter 
stormen Dagmar. Kommunstyrelsen kommer också få merkostnader för drift av 
Stenegård, datakommunikation och bredband inom IT samt en fortsatt satsning på 
kompetenshöjande åtgärder för arbetsmarknad och näringsliv (tillsammans med 
utvecklingscentrum). Budgetberedningen vill också peka på verksamhetsmålet, 
som kommunstyrelsen har under 2012, att göra en genomgång av organisationen 
för att hitta besparingar. Detta för att om möjligt hitta finansiering till de äskanden 
som kommunstyrelsen önskar. För Närljus föreslås här inget extra anslag utan 
detta skjuts till höstens budgetarbete.  
 
Omsorgsnämnden föreslås få en utökad budgetram med 16 300 tkr.  
Främsta orsaken är fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd. Omsorgsnämnden 
har inte heller de extra 10 mkr i ram 2013 som man har under innevarande år. 
Budgetberedningen ser det som viktigt att omsorgsnämnden inom budgetramen 
arbetar med alternativa åtgärder till försörjningsstöd. Satsningen på ett extra 
skogsarbetslag ser budgetberedningen som en sådan åtgärd. Ökningen av 
budgetramen är också utifrån ett ökat antal äldre. 
 
Utbildningsnämnden föreslås inte få någon ökad budgetram.  
Utbildningsnämnden har ett extra tillskott på 6 mkr för 2013. Vid jämförelser med 
standardkostnad har utbildningsnämnden samtidigt höga kostnader. Främst för 
skolbarnomsorg och förskola. De behov som utbildningsnämnden pekar på anser 
budgetberedningen att nämnden bör kunna hantera med omfördelningar inom 
ram. 
 
För samtliga nämnder totalt utökade ramar med 19 600 tkr. 

Utöver detta omfördelas 240 tkr till Kommunfullmäktige för Radio Ljusdals 
sändningar. Detta har tidigare legat som en delad post under KS med 32 tkr och 
under Finansiering med 208 tkr. Påverkar m a o inte den sammanlagda kostnaden. 
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                  Diarienummer 
   KS 0019/12 
 

§ 121 forts. 

Investeringsbudget 
Utifrån ELP föreslås i inga förändringar. Budgetberedningen ser att det finns stora 
investeringsprojekt t ex gällande Östernäs, etc som inte finns med i 
budgetprocessen. Därför lämnar budgetberedningen investeringsramarna orörda 
för att kunna hantera dessa i höstens budgetarbete. 

Det fortsatta budgetarbetet 
Inom föreslagna budgetramar ska nämnder/styrelse planera sin verksamhet för 
2013. Denna planering ska utmynna i ett budgetförslag med nedbrutet 
siffermaterial, verksamhetsbeskrivning och verksamhetsmål. Budgetförslaget 
skall också innehålla en ekonomisk långtidsplan för åren 2014-2015.  
Budgetförslagen skall vara ekonomienheten tillhanda senast den 30/9. Budget för 
2013-2015 kommer i enlighet med kommunallagen att beslutas i 
kommunfullmäktige i november. 
 
Inför höstens budgetbeslut för 2013-2015 vill budgetberedningen peka på några 
områden som måste beaktas: 

a). Beräkna kostnad för beredskap inom IT-enheten med anledning 
av övertagande av hemsjukvård. 
b). Specificera planerad användning 2013 av budget för 
försörjningsstöd. Vad budgeteras för försörjningsstöd och vad 
budgeteras för andra åtgärder. 
c). Övertagande av hemsjukvård inklusive effekter av skatteväxling 
hanteras i höstens budgetprocess. 
d). Eventuellt lagkrav på ökad bemanning inom demensboenden bör 
beaktas i budgetarbetet. 
e). En minskad ram för utbildningsnämnden om 6 mkr från och med 
2014 bör beaktas i höstens budgetprocess.   
f). Den fortsatta höga kostnaden för försörjningsstöd måste hanteras 
i ELP 2014-2015.  

 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 maj 2012, § 184 
Allmänna utskottets protokoll 18 maj 2012, § 89 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 maj 2012  
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Leif Hansen (SRD), Willy Eriksson (-) och Kenneth 
Forssell (V): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
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                  Diarienummer 

   KS 0019/12 

§ 121 forts. 
 
Kenneth Forssell (V) och Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag att inför 2014 utreda hur kost till förskoleverksamheterna ska organiseras 
samt att uppdrag ges till utbildningsnämnden att genomlysa sin verksamhet 
 med avseende på avvikelser i förhållande till standardkostnader 
 
László Gönczi (MP):  
 
Kommunstyrelsens ram minskas med 250 tkr. 
 
Utbildningsnämndens ram ökas med 7 000 tkr. 
 
Omsorgsnämndens ram ökas med 18 300 tkr. 
 
Miljöpartiet vill se ett kommunstyrelseförslag som innehåller en extra tjänst på 
miljöenheten (600 tkr), LIS (250 tkr) och datakommunikation (500 tkr). 
 
Miljöpartiet vill se ett utbildningsnämndsförslag som rymmer 3 000 tkr extra för 
att öka antalet elever med gymnasiebehörighet och 2 000 tkr extra för en särskild 
mentorsmodell för 16-18 åringar som har försörjningsstöd och inte går på 
gymnasiet. 
 
Återremiss på punkt 3 ”Inför 2014 utreds hur kost till förskoleverksamheten ska 
organiseras.” 
 
Lars Molin (M), Helena Brink (C) och Jonny Mill (SRD): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer de tre olika yrkandena gällande nettoramar mot varandra. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Lars Molins m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordföranden utser Lars Molins m fl yrkande till huvudförslag. 
 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Roland Bäckmans 
m fl yrkande mot László Gönczis yrkande. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige utser Roland Bäckmans m fl yrkande till motförslag. 
 
Omröstning begärs. 
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                  Diarienummer 

   KS 0019/12 
 

§ 121 forts. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Roland Bäckmans m fl yrkande, Nej-röst László Gönczis yrkande. 
 
Omröstningsresultat motförslag nettoramar 
 
Med 18 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 15 avstår från att rösta har 
kommunfullmäktige beslutat utse Roland Bäckmans m fl yrkande till motförslag 
till huvudförslaget. Se separat omröstningsprotokoll! 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning i 
huvudomröstningen: 
 
Ja-röst för Lars Molins m fl yrkande, Nej-röst för Roland Bäckmans m fl yrkande. 
 
Omröstningsresultat huvudomröstning nettoramar 
 
Med 20 Ja-röster mot 18 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla Lars 
Molins m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll! 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag gällande investeringsramar. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
återremissyrkande gällande punkt 3 i kommunstyrelsens förslag. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige avslår detta. Ärendet ska således avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därför proposition om bifall eller avslag till kommun-
styrelsens förslag gällande punkt 3. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag gällande punkt 4. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
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                  Diarienummer 

   KS 0019/12 
 

§ 121 forts. 
 
 
Reservationer 
 
Roland Bäckman (S), Björn Mårtensson (S), Tommy Borg (S), Ulla-Britt 
Gidemalm (S), Per-Olof Svensson (S), Peter Engdahl (S), Malin Ängerå (S), Stina 
Michelsson (S), Leif Persson (S), Jenny Breslin (S), Markus Evensson (S), Kjell 
Nilsson (S), Maria Andersson (S), Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Forssell (V) 
och Stig Andersson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Nämnderna fk 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0182/12 
 
§ 122 
 
Årsredovisning 2011 för Inköp Gävleborg 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet 

Inköp Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Under 2011 har verksamheten genomfört fler upphandlingar och därmed mer 
arbete med att etablera aktiva avtal för kommunerna. Antalet upphandlingar ökade 
under 2011 från 375 till 385 stycken och antalet aktiva avtal var cirka 1 250 vid 
årets utgång. Under året har antalet överprövningar sjunkit från 9,5 procent till 5,5 
procent, vilket följer trenden i riket. 
 
Som konsekvens av den lagändring som skedde 2010 har direktionen beslutat om 
att särskilda skäl föreligger och att förbundet ska disponera del av det ägarkapital 
som finns i förbundet för att möta dessa förändringar. Under 2012 ska förbundet 
balansera sin budget med ett nollresultat. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 maj 2012, § 183 
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 72 
Revisionsberättelse för år 2011 20 mars 2012 
Förvaltningsberättelse 16 mars 2012 
 
Jäv 
 
Roland Bäckman (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Inköp Gävleborg 
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 Diarienummer 
   KS 0163/12 
 
§ 123 
 
Stadgar för Närljus 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Närljus förslag till stadgar godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Närljus styrelse har den 22 februari 2012, § 7 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna ändringar i Närljus stadgar och därefter lämna 
in en permutationsansökan till Kammarkollegiet. 
 
Ändringarna handlar om att suppleanterna i styrelsen inte längre ska vara 
personliga samt ett tillägg om ”eller motsvarande värdepapper”.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 maj 2012, § 185 
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 78 
Utdrag från protokoll nummer 222, 22 februari 2012 
Stadgar för Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, Närljus 7 november 2012 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Närljus 
Författningssamlingen 
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 Diarienummer 
   KS 0174/12 
 
§ 124 
 
Årsredovisning 2011, AB Ljusdalshem 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisningen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Efter att AB Ljusdalshems årsredovisning presenterats för kommunstyrelsen i 
april månad, blev bolagets VD kontaktad av bolagets revisor avseende tolkningen 
av den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsföretag. Redovisningsrådet  har 
gjort den tolkningen att återbetalning av villkorat aktieägartillskott ska jämföras 
med utdelning och koncernbidrag, vilket ger maximal utdelning: statslåneräntan 
+1% x aktiekapitalet. VD och styrelsen har gjort bedömningen att gällande 
lagstiftning ska följas och att en oren revisionsrapport ska undvikas hos ägaren 
och hos AB Ljusdalshem. VD tycker att denna tolkning måste prövas i rätt instans 
eftersom han tycker att tolkningen är felaktig och missgynnar allmännyttiga 
bostadsbolag gentemot privata. Den nya utdelningen är föreslagen till 250 000 
kronor och följer redovisningsrådets rekommendationer. 
 
Företagets resultat efter finansiella poster blir då 26 613 tkr. Redovisat resultat 
efter bokslutsdispositioner och skatt är 21 460 tkr. 
 
Soliditeten har förbättrats från 17,4%  till 21,6% 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 maj 2012, § 187 
Skrivelse från VD för AB Ljusdalshem 21 maj 2012 
Årsredovisning från AB Ljusdalshem  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
AB Ljusdalshem  
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 125 
 
Investering i parkområde och infrastruktur Östernäs 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Investeringar i park och infrastruktur på Östernäs genomförs utifrån 

dialogskiss. 
 
2. Ur kommunens rörelsekapital anslås en investeringsbudget på 11 mkr. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchefen föreslår i skrivelse 23 maj 2012 att beslut fattas om investeringar 
i park och infrastruktur på Östernäs. Utformning i enlighet med den skiss som 
varit föremål för medborgardialog. För verkställande av beslutet föreslås en 
rambudget om 11 mkr. Denna rambudget omfattar den beräknade 
investeringskostnaden för lokalgata samt park inkl. bryggor och bad. 
 
Kommunstyrelsen har i beslut den 3 maj valt att som första etapp genomföra park 
och lokalgata. Som en andra etapp sedan de strandnära åtgärderna med bad och 
bryggor. 
 
Den främsta anledningen till etappindelningen är att badplatsens samt bryggornas 
placering måste undersökas mer noggrant utifrån bottenförhållanden etc. Detta 
kommer att göras inom etapp 1.  
 
Kommunchefen föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om helheten 
gällande park och infrastruktur på Östernäsområdet utifrån dialogskissen men att 
kommunstyrelsen gör en etappindelning för att eventuellt behöva göra vissa 
förändringar utifrån skissen. T.ex. kan badet behöva flyttas utifrån botten-
förhållanden, etc.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 31 maj 2012, § 197 att investeringar i park och 
infrastruktur på Östernäs genomförs utifrån dialogskiss och att ur kommunens 
rörelsekapital anslå en investeringsbudget på 11 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 maj 2012, § 197 
Kommunledningskontorets skrivelse 23 maj 2012  
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   KS 0464/10 
 
§ 125 forts. 
 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Roland Bäckman (S) och Lars Molin (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomikontoret 
Kommunchefen 
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   KS 0497/11 
 
§ 126 
 
Kostpolicy för Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Kostpolicyn för Ljusdals kommun antas. 
 
2.  Under rubriken Miljö ska tilläggas Andelen vegetarisk kost ska utökas. 
 
3.  Under rubriken Måltider ska tilläggas Vegetariskt val ska uppmuntras. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2011, § 320 att återremittera 
kostpolicyn för omarbetning och komplettering med avsnitt om kravmärkt, 
rättvisemärkt, GMO och djurrätt.  
 
Kompletteringen finns i förslaget till kostpolicy under rubriken ”upphandling och 
inköp”.  
 
Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden har godkänt policyn och skickat den 
vidare för antagande. 
 
När kostpolicyn är antagen av fullmäktige ska handlingsplaner för de olika 
verksamheterna, förskola, skola, omsorg arbetas fram. I det arbetet ligger 
kostpolicyn som grund. Dess mål ska omformas för att bli tydliga och mer 
detaljerade i de olika verksamheterna. 
 
Beslut om handlingsplanerna ska sedan tas av både utbildningsnämnden och 
omsorgsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 31 maj 2012, § 198 att kostpolicyn antas, att under 
rubriken Miljö tillägga Andelen vegetarisk kost ska utökas samt att under rubriken 
Måltider ska tilläggas Vegetariskt val ska uppmuntras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 maj 2012, § 198 
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 82 
Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2012, § 52 
Omsorgsnämndens protokoll 9 februari 2012, § 7 
Förslag till kostpolicy, komplettering, daterad 10 januari 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2011, § 320 
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§ 126 forts. 
 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): Kostpolicyn för Ljusdals kommun ska antas.  
 
Avslag på kommunstyrelsens förslag att tillägga Andelen vegetarisk kost ska 
utökas och att tillägga Vegetariskt val ska uppmuntras. 
 
Karin Jansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Under rubriken Upphandling och inköp ska tilläggas Inga burhönsägg ska 
inhandlas. 
 
Under rubriken Upphandling och inköp ska tilläggas Kött som inhandlas ska vara 
uppfött i Sverige. 
 
Malin Ängerå (S): Kostpolicyn för Ljusdals kommun antas. 
 
Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V) och Lars Molin (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Benny Bergström (SD): Bifall till Karin Janssons yrkande om att tillägga Inga 
burhönsägg ska inhandlas. 
 
Mötet ajourneras i tio minuter. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag att anta kostpolicyn. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag om att tillägga Andelen vegetarisk kost ska utökas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag om att tillägga Vegetariskt val ska uppmuntras. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att tillägga att Inga burhönsägg ska inhandlas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige avslår detta. 
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§ 126 forts. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till Karin Janssons yrkande, Nej-röst för bifall till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 18 Ja-röster mot 15 Nej-röster, 4 avstår från att rösta, har 
kommunfullmäktige beslutat avslå Karin Janssons yrkande. Se separat 
omröstningsprotokoll! 
 
Reservationer 
 
Karin Jansson (MP), László Gönczi (MP), Benny Bergström (SD) och Lars 
Björkbom (KD) 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att tillägga att Kött som inhandlas ska vara uppfött i Sverige. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till Karin Janssons yrkande, Nej-röst för bifall till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 20 Ja-röster mot 14 Nej-röster, 3 avstår från att rösta, har kommun-
fullmäktige beslutat avslå Karin Janssons yrkande. Se separat omröstnings-
protokoll! 
 
Reservationer 
 
Karin Jansson (MP), László Gönczi (MP), Benny Bergström (SD), Lars 
Björkbom (KD), Torsten Hellström (M) och Christer Sjöström (M). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Författningssamling (efter revidering) 
Omsorgsnämnden 
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   KS 0467/11 
 
§ 127 
 
Motion från Helena Brink (C) gällande utbildningsmöjligheter i 
företagsamhet även för våra yngre elever. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Motionen bifalles såtillvida att en utredning om att erbjuda våra yngre elever 

och ungdomar utbildning i entreprenörskap genomförs. 
 
 
Sammanfattning 
 
Helena Brink (C) yrkar i en motion att Ljusdals kommun utreder möjligheterna att 
erbjuda utbildning för våra yngre elever och ungdomar i entreprenörskap och 
företagsamhet efter den UF-modell som beskrivs i motionen. 
 
Kommunchefen remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till utbildningsnämnden och Närljus för 
yttrande. 
 
Närljus ser positivt på motionen. 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår att motionen avslås utifrån att det i nya 
läroplanen för grundskolan, (LGR-11), framgår att skolan mer än i tidigare 
läroplaner, ska ägna sig åt entreprenöriellt lärande. Ansvaret för hur detta ska 
genomföras ligger hos rektorerna. Det är därför rektorerna tillsammans med sin 
personal som väljer hur detta ska ske. Ett samarbete med UF kan vara ett 
alternativ bland många. Att låsa personalen till ett koncept och organisation vore 
därför enligt utbildningschefen olyckligt. 
 
Utbildningsnämnden beslutade i december 2011 att lämna utbildningschefens 
förslag till yttrande som nämndens yttrande. Nämnden avstod från att föreslå 
bifall eller avslag till motionen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att en utredning över hur 
vi i Ljusdals kommun på bästa sätt och tillsammans kan arbeta mer med 
entreprenörskap i skolan bör genomföras. 
 
Allmänna utskottet föreslår 6 mars 2012, § 37 att motionen bifalles såtillvida att 
en utredning om att erbjuda våra yngre elever och ungdomar utbildning i 
entreprenörskap genomförs. 
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§ 127 forts. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 29 mars 2012, § 106 att motionen bifalles såtillvida att 
en utredning om att erbjuda våra yngre elever och ungdomar utbildning i 
entreprenörskap genomförs. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 29 mars 2012, § 106 
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 37 
Förslag till beslut 27 januari 2012 
Yttrande från utbildningsnämnden 14 december 2011 
Yttrande från Närljus 12 december 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 235 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Motion från Helena Brink (C), 7 september 2011 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Roland Bäckman (S), Kenneth Forssell (V), Lars Molin (M), 
Malin Ängerå (S), Maj-Britt Tönners (C), Markus Evensson (S) och Karin 
Jansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jonny Mill (SRD): Motionen ska avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Helena Brinks yrkande mot Jonny Mills yrkande.  
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Helena Brinks yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
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   KS 0279/12 
 
§ 128 
 
Medborgarförslag gällande anläggning av Naturstig och park vid 
Kyrksjön 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att en 
Naturstig och park anläggs vid Kyrksjön. Naturstigen och parken ska användas för 
allmän studie och tillgång till skogliga studier för natur och kultur med olika träd 
och växter. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
Förslagsställaren 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2012-06-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 
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§ 129 
 
Interpellation från Lars Molin (M)  till kommunstyrelsens ordförande 
gällande lokal taxiverksamhet. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Lars Molin (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I 
interpellationen skriver han: 
 
”I sin strävan att spara pengar har X-Trafik med hjälp av Inköp Gävleborg 
upphandlat färdtjänst, sjuktransporter och skolskjutsar i en och samma 
upphandling. Konsekvenserna av upphandlingen innebär stor risk för att 
kommunens lokala taxiföretag slås ut från marknaden.  
 
Konsekvenserna av det blir att invånare, företag och besökare i kommunen 
kommer att vara utan taxi på tider då taxibilar från andra orter som Bollnäs, 
Hudiksvall och Gävle inte finns i kommunen. ” 
 
Lars Molin ställer följande frågor: 
 

1. På vilket sätt har kommunalrådet bevakat kommunens intressen av att 
kunna behålla lokal taxiverksamhet i upphandlingen? 
 

2. På vilket sätt tänker kommunalrådet agera för att garantera att invånare 
och företag i kommunen har tillgång till en ur servicesynpunkt acceptabel 
taxiverksamhet.  

 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman har svarat på interpellationen: 
 

1. Från samhällets sida finns möjlighet att påtala att man ser det som 
fördelaktigt om taxiföretagen tillhandahåller service för allmänheten. 
Någon möjlighet att värdera detta vid anbudsvärderingen finns däremot 
inte. 
 
Jag och flera med mig har påtalat de problem som prisbilden kan skapa för 
företag som utför samhällsbetalda transporter, i synnerhet om de finns i 
utkanten av ett geografiskt område som upphandlats. Det är viktigt att 
påpeka att det i sammanhanget inte går att frångå LOU och att frågan vilar 
på marknadsmässig grund. 
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§ 129 forts. 

 
 
För min del lyfter jag alltid fram vikten av att de krav som ställs vid olika 
upphandlingar utformas så att de inte utestänger någon. Upphandling skall 
ske i öppenhet och konkurrens. 

 
2. Från kommunens sida har genom åren denna fråga återkommande varit 

aktuell och har också kommunicerats med taxi. När kommunens största 
taxibolag planerade att upphöra med taxiservicen nattetid, för att ge ett 
exempel, så presenterades ett förslag till lösning, som avvisades av taxi. 
 
Kommunen har ingen möjlighet att ställa krav eller på andra sätt vidta 
åtgärder för att säkerställa ett underlag för lokala taxiföretag. Detta skulle 
sannolikt strida mot Kommunallagen och LOU. 
 
 

Lars Molin (M) tackar för svaret. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Lars Molin (M), Roland Bäckman 
(S) och Leif Hansen (SRD) 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Lars Molin 
Roland Bäckman 
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 Diarienummer 
   KS 0238/12 
 
§ 130 
 
Interpellation från Ingrid Olsson (C) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande Los gamla ålderdomshem Brattberga. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Ingrid Olsson (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I 
interpellationen skriver hon: 
 
”I augusti 2011 ställde jag en fråga till kommunstyrelsens ordf. Roland Bäckman 
som gällde Los gamla ålderdomshem (Brattberga). Frågan då löd: ” Har 
kommunen för avsikt att agera för att göra platsen säker innan en allvarlig olycka 
sker?” 
 
Huset står tomt sedan några år, det är i privat ägo och kommunen har inte något 
ansvar för huset enligt Roland Bäckman.Ingenting har hänt, mig veterligt, sedan 
år 2011. 
 
Har någon tjänsteman från ex.vis byggenheten, miljöenheten varit till Los och sett 
hur det ser ut i området i och omkring Brattberga? Husets entrèdörrar är borta, 
flera andra dörrar står öppna som leder in i huset och det är fritt fram för vem som 
helst att beträda platsen. Jag har med egna ögon sett barn springa in och ut (ons. 
9/5) och använt huset som lekplats.” 
 
Ingrid Olsson frågar om kommunen tänker agera på något sätt?  
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) har svarat på 
interpellationen: 
 
”Frågan är överlämnad till Myndighetsnämndens ordförande. Myndighets-
nämnden är den nämnd som har tillsynsansvar och via lagstiftning kan ställa krav 
på fastighetsägare, i fall som interpellanten beskriver. 
 
Undertecknad har gjort besök på platsen och kan bekräfta att huset saknar 
ytterdörr.  
 
Miljöenheten hade för ett antal år sedan ett ärende rörande fastighetens skötsel 
och funktion. Byggenheten har gjort ett besök på platsen. 
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§ 130 forts. 
 
 
Om det föreligger skäl för åtgärder enligt gällande lagstiftning och inom 
Myndighetsnämndens ansvarsområde, utgår jag ifrån att det kommer att vidtas 
åtgärder.” 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Ingrid Olsson (C) och Roland 
Bäckman (S). 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ingrid Olsson 
Roland Bäckman 
Myndighetsnämnden för kännedom 
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   KS 0265/12 
 
§ 131 
 
Avsägelse från Susanne Cavallin (S) av uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Susanne Cavallin (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 
 
2. Ove Schönning (S) väljs till ny ersättare. 
 
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Susanne Cavallin (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Ordföranden frågar om avsägelse kan beviljas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Leif Persson (S) föreslår att Ove Schönning (S) väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden frågar om förslaget kan bifallas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige godkänner detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Susanne Cavallin 
Ove Schönning 
Omsorgsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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 Diarienummer 
   KS 0300/12 
 
§ 132 
 
Medborgaförslag  gällande gym-utrustning på Furugården  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige i vilket det föreslås att 
gymutrustningen på Furugården placeras i skolans gymnastiksal i Los. Detta för 
att kunna nyttja utrustningen både på fritid och skoltid. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
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   KS 0290/12 
 
§ 133 
 
Medborgarförslag gällande rotvältorna efter stormen Dagmar utefter 
Norshagsvägen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige i vilket det föreslås att 
kommunen i sitt eget skogsområde utefter Norshagsvägen snarast låter knuffa 
igen rotvältorna efter stormen Dagmar, så att groparna fylls och stubbarna 
kommer upp innan en dödsolycka sker. 
 
Förslagsställarna menar att inkomsterna av kommunens avverkning i området 
torde mer än väl täcka kostnaderna för föreslagen åtgärd. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
Förslagsställarna  
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