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 Diarienummer 
   KS 0025/12 
 
§ 180 
 
Information från kommunchefen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 
 

• Miljödomstolen är idag på plats i Ljusdal för förhandlingar gällande 
utrivning av Kvarndammen.  

• 1 juni 2012 blir kommunen ägare av Kährs. 
• Landstinget har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet upprättat 

ett regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. En 
remissversion har upprättats i samråd/dialog med olika aktörer. I den nya 
kollektivtrafiklagen framgår att programmet ska vara upprättat senast 1 
oktober i år. Det innebär att landstinget behöver besluta om programmet 
vid sitt sammanträde 26 september. 
 
För att möjliggöra att kommunerna ska hinna bereda 
trafikförsörjningsprogrammet har vid de politiska mötena mellan 
landstinget och kommunerna föreslagits att landstinget beslutar om 
programmet och att det gäller under förutsättning att kommunerna inte har 
några väsentliga förslag till förändringar eller tillägg. 
 
Svar på remissen ska vara inne senast 13 augusti 2012. 
 
Förslag till trafikförsörjningsprogram delas ut till ledamöterna. 
  

• 8 sökanden finns till tjänsten som skolchef. I slutet av juni får ksau och 
unau en presentation av kandidaterna. 

• Invest in Gävleborg är regionens satsning på att få fler utländska 
investeringar och etableringar till regionen. Kommunchefen har fått 
förfrågan om att vara med i styrgruppen.  

• Regionen kommer att ta ett större grepp kring e-frågor 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0085/12 
 
§ 181 
 
Ekonomisk information: Redovisning KS konto till förfogande 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Ekonom Carina Pehrsdotter-Wickman redovisar kommunstyrelsens konto till förfogande 
(beslut tagna till och med 18 maj 2012). 
 
1. Kommunstyrelsen till förfogande  
Avsatt budget: KS till förfogande (tkr)       1 500 
Beslutade anslag  
2012-01-12 Färila Hembygdsförening: Handikappanpassning hembygdsgården (villkor 
bidrag Boverket) 

        267,8 

2012-02-01 Ljusdals Cykelklubb: Nordiska veteranmästerskapen på cykel 2012                                  30,0 
2012-02-10 Utvecklingsprojekt väg 83/84 "Fjällvägen": Bidrag per år 2012-2014.           30,0 
2012-03-01 Ljusdals Riksteaterförening: Verksamhetsbidrag  för 2012           35,0 
2012-03-01 Ljusdals Ridklubb: Bidrag energikostnader  135,7 
2012-03-01 Ramsjö Hembygdsförening: Anslag nytt tak Nagg-Jonsgården 70,0 
2012-03-28 Kårböle byalag: Tryck bok kårböle i nutid 7,0 
2012-03-29 Gata/Park: Kampanj & material Skräpplockarveckan 25,0 
2012-03-29 Scensation kulturförening: Sommarteater Hälsinglands Träteater 50,0 
2012-03-29 Ljusdals Bandyklubb: Marknadsföringsåtgärder 250,0 
2012-04-05 Humla kulturförening: 5-års jubileum  50,0 
2012-05-03 BRIS: Bidrag till BRIS stödelefon 2012 19,0 
S:a använda medel: KS till förfogande 969,5 
Summa kvarstående medel: KS till förfogande 530,5 

  
2. KS investeringsutrymme  

Avsatt budget: KS investeringsutrymme (tkr) 3 000 
Beslutade anslag  
2011-06-09 Fastighetsbildningskostnader Ljusdal Föränge 12:2 (Utbyggnad avloppsreningsverket Järvsö) 
2011-12-01 Fastighetsbildningskostnader Stenhamre 13:3 (Statoiltomten)  
2012-03-01 Projektering för ombyggnad av aula, Slottegymnasiet 800 
S:a använda medel: KS investeringsutrymme 800 
Summa kvarstående medel: KS investeringsutrymme        2 200 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0021/12 
 
§ 182 
 
Nämndernas prognos per april 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Helårsprognosen noteras till protokollet. 
 
2.  Enligt prognosen ser omsorgsnämnden ut att gå med underskott med 5,3  
  miljoner kronor. Omsorgsnämnden kallas därför till kommunstyrelsens  
  sammanträde i augusti så att kommunstyrelsen får en information om  
  nämndens arbete med att få en budget i balans. 
 
3.   På kommunstyrelsens sammanträde i augusti ska ges en tydligare  
  redovisning för kommunstyrelsens ekonomi under 2012. 
 
Sammanfattning 
 
 
Helårsprognosen för kommunstyrelse och nämnder per april visar på ett beräknat 
underskott på -8,7 mkr vid årets slut. 
  Prognos per april     
Kommunstyrelse     -2 970 tkr  
Utbildningsnämnd        -740 tkr     
Omsorgsnämnd     -5 318 tkr 
Övriga nämnder       +275 tkr     
Summa     -8 753 tkr    
 
Prognos resultatbudget per april 2012 visar på ett resultat av + 130 000 kronor. 
 
Kommunstyrelse  
Kommunstyrelsens prognostiserade underskott beror i huvudsak på 
kommunstyrelsens sparkrav för 2012 samt kostnader till följd av stormen Dagmar. 
Stormen Dagmar har för den skogliga verksamheten inneburit lägre intäkter och 
högre avverkningskostnader än beräknat. Stormen har även orsakat kostnader för 
verksamheterna fastighet, gata, park och fritid. 
 
Utbildningsnämnd 
De främsta orsakerna till en negativ prognos för året är ökat antal barn inom 
förskolekooperativen, tjänster utöver budget på gymnasieskolan, inrättad 
studieverkstad på Komvux samt avgångs- kostnader förvaltningschef. Detta vägs 
till viss del upp av överskott för köp och försäljning av elevplatser (IKE), främst 
för gymnasieskolan men även inom grundskola och barnomsorg.  
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 Diarienummer 
   KS 0021/12 
 
§ 182 forts. 
 
Omsorgsnämnd 
Den negativa prognosen beror främst på fortsatt ökat behov av försörjningsstöd 
trots gjorda insatser, ökade familjehemskostnader samt utökat antal beviljade 
timmar och långa bilresor inom hemtjänsten. Familjehemskostnaderna ökar då vi 
väljer familjehem istället för att placera på institution samt att vissa 
familjehemsplaceringar är av svårare art och kräver hjälp av specialister. 
Familjehem beräknas vara billigare och bättre lösning än placering på institution. 
Kontot institutionsvård visar därmed ett positivt resultat. Handikappomsorgen 
uppvisar totalt en positiv prognos främst beroende på boendeplaceringar som 
upphört eller kommer att upphöra under året samt färre nya ärenden inom 
personlig assistans, för avlösarservice har dock insatser som verkställts under året 
lett till en negativ prognos. 
  
Inom följande verksamheter befaras eller har följande konton så stora avvikelser 
mot budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder bör vidtas: 
 

1. Individ- och familjeomsorg: Försörjningsstöd -4 105 tkr. 
2. Individ- och familjeomsorg: Familjehemsvård/Institutionsvård -1 975 tkr. 
3. Individ- och familjeomsorg: Administration -1 375 tkr. 
4. Äldreomsorg: Hemtjänst -3 936 tkr. 
5. Skoglig verksamhet mfl: Stormen Dagmar -2 335 tkr. 

 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): Omsorgsnämnden ska kallas till kommunstyrelsens 
sammanträde i augusti så att kommunstyrelsen får en information om nämndens 
arbete med att få en budget i balans. 
 
Kommunstyrelsen ska i augusti få en tydligare redovisning för kommunstyrelsens 
ekonomi under 2012. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sina egna yrkanden. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller dessa. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
Kommunchefen 
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 Diarienummer 
   KS 0182/12 
 
§ 183 
 
Årsredovisning 2011 för Inköp Gävleborg 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
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 
 
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 vice ordförande Kenneth Forssell (V) går in 
som ordförande. 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 184 
 
Förslag till budgetramar 2013 för nämnderna 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
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 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Inför 2013 utreds om ett kommunövergripande konto för  
 rehabiliteringsåtgärder ska inrättas.  
 
2.  Inför 2013 utreds vilka kostnader för IT som ska belasta IT-enheten  
 respektive vilka IT-kostnader som ska belasta respektive förvaltning.  
 
3.  Inför 2013 utreds om ett samlat konto för modulhyror inom förvaltningshuset  
 ska inrättas.  
 
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. 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 

§ 184 forts. 

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.  

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.   
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 184 forts. 
 
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.  
 

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. 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 

§ 184 forts. 

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. 

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 
 
Allmänna utskottets protokoll 18 maj 2012, § 89 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 maj 2012  
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 184 forts. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Helena Brink (C), Maj-Britt Tönners (C) och Lars Björkbom 
(KD):  
 
Förslag 2013 utöver plan/ram: 
 
Kommunstyrelsen 2 000 tkr 
Utbildningsnämnden 3 000 tkr 
Omsorgsnämnden 18 000 tkr 
 
Inom kommunledningskontoret och Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslås en 
fortsatt översyn av organisationen för att få till samordningsvinster och be-
sparingar. Beslut om höjd borgensprovision och effektivare lokalutnyttjande 
måste genomföras. Vidare föreslås att föreningsbidraget förstärks med ytterligare 
200 tkr för år 2013. 
 
Inom omsorgsnämnden föreslås att 800 tkr till sommarjobb finns kvar 2013 samt 
att en ytterligare satsning görs på ungdomsarbetslösheten genom att tillföra AME 
samt projekt som ”Prova på jobb” 2 000 tkr 
 
Utbildningsnämnden föreslås få en utökad ram på 3 000 tkr. Vidare föreslås att 
om ytterligare uppskrivningar sker för 2012 att dessa pengar ska kunna användas 
av utbildningsnämnden under 2012 för att köpa läromedel. 
 
Precis som 2011 föreslås att kommunfullmäktige tar ställning till Närljus äskande 
i samband med budgeten för 2013. 
 
Leif Hansen (SRD), Kenneth Forssell (V), Stina Michelsson (S), Leif Persson (S) 
och Annelie Wallberg (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Kenneth Forssell (V): Uppdrag ges till utbildningsnämnden att genomlysa sin 
verksamhet med avseende på avvikelser i förhållande till standardkostnader. 
 
Lars Molin (M), Helena Franzén (C) och Maj-Britt Tönners (C): Avslag på 
Kenneth Forssells tilläggsyrkande. 
 
Karin Jansson (MP):  
 
Kommunstyrelsens ram minskas med 250 tkr. 
 
Utbildningsnämndens ram ökas med 7 000 tkr. 
 
Omsorgsnämndens ram ökas med 18 300 tkr. 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 184 forts. 
 
Miljöpartiet vill se ett kommunstyrelseförslag som innehåller en extra tjänst på 
miljöenheten (600 tkr), LIS (250 tkr) och datakommunikation (500 tkr). 
 
Miljöpartiet vill 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. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer de tre olika yrkandena gällande nettoramar mot varandra. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Leif Hansens m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordföranden utser Leif Hansens m fl yrkande till huvudförslag. 
 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Lars Molins m fl 
yrkande mot Karin Janssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
utser Lars Molins m fl yrkande till motförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Leif Hansen m fl yrkande, Nej-röst för Lars Molins m fl yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Nej-röster mot 7 Ja-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars 
Molins m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll! 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 
förslag gällande investeringsramar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets fyra 
punkter gällande utredningsuppdrag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
bifaller dessa. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells 
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Omröstning begärs. 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 184 forts. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Kenneth Forssells yrkande, Nej-röst för avslag till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 10 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla 
Kenneth Forssells tilläggsyrkande. Se separat omröstningsprotokoll! 
 
Reservationer 
 
Stina Michelsson (S), Annelie Wallberg (S) och Leif Persson (S) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande av kommunstyrelsens beslut 
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 Diarienummer 
   KS 0163/12 
 
§ 185 
 
Stadgar för Närljus 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
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 
 
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 
 
Lars Molin (M): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0127/11 
 
§ 186 
 
Avtal om bygdemedel gällande vindkraftsanläggningen Högkölen i 
Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Avtalet med Samkraft AB om bygdepeng godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har godkänt riktlinjer gällande bygdepeng i anslutning till 
vindkraftsutbyggnad. Bygdepengen ska enligt riktlinjerna som riktpunkt utgöra 
minst 1% av den samlade bruttoersättningen för den el som de aktuella vindkraft-
verken producerar.  
 
Kommunen har nu fått förslag till avtal om bygdemedel från Samkraft AB 
gällande den planerade vindkraftsanläggningen ”Högkölen”. 
 
Enligt avtalet ska bolaget från och med vindkraftsanläggningens första driftsår till 
kommunen, såsom företrädare för byalaget Färilarådet, årligen betala 20 000 
kronor per driftsatt vindkraftverk. I det fall vindkraftsanläggningens sammanlagda 
tillgänglighet under aktuellt driftsår fastställts till 90% eller lägre äger bolaget rätt 
att nedräkna ovan angivna bygdemedel med en faktor motsvarande 
vindkraftsanläggningens sammanlagda tillgänglighet. 
 
Under det kalenderår då anläggningen tas i drift ska bolaget till kommunen, såsom 
företrädare för byalaget Färilarådet, utbetala bygdemedel motsvarande 0,25 
procent av vindkraftsanläggningens totala bruttointäkt med avdrag för den el 
anläggningen förbrukat för den egna driften. 
 
Efter det att Vindkraftsanläggningen tagits i drift ska betalning av Bygdemedel 
ske årsvis i efterskott senast den 31 mars året efter det Bygdemedlet avser. 
Ersättningen utgår så länge Vindkraftsanläggningen är i drift. 
 
Om alla projekterade och sökta turbiner, 20 stycken med i ansökan angiven 
turbinstorlek, driftsätts beräknas den årliga bygdepengen från projektet uppgå till 
400 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 80 
Förslag till avtal med Samkraft AB om bygdemedel, 17 februari 2012  
 
Beslutsexpediering 
Akt, Samkraft AB (undertecknat avtal) 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2012-05-31 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 
 
 Diarienummer 
   KS 0174/12 
 
§ 187 
 
Årsredovisning 2011, AB Ljusdalshem 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
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% 
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 Diarienummer 
     
 
§ 188 
 
Information om fastighetsutredningen 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2.   Ytterligare information ska ges vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti. 
 
 
Sammanfattning 
 
VD Richard Brännström informerar om arbetet med fastighetsutredningen:  
 

• fyra MBL-19 möten har hållits med facken 
• träffar har hållits med verksamhetschefer som fått i uppgift att inventera 

vilka vaktmästare som finns och vad de har för arbetsuppgifter 
• kontakter har skett med konsult 

 
Ambitionen är att förslag till beslut ska lämnas till politiken i slutet av september. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0180/12 
 
§ 189 
 
Ansökan om kredit i förbindelse med pilotprojektet för nyanländas 
yrkesidentitet 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Ärendet återremitteras till allmänna utskottet. Ytterligare handlingar i ärendet  
 ska tillkomma. 
 
Sammanfattning  
 
Vänskaps- och integrationsföreningen (VIF) ansöker om en tillfällig kredit för 
ett pilotprojekt. Projektet avslutas 1 februari 2013. Projektet är finansierat av 
Arbetsförmedlingen men föreningen är i behov av likvida medel. Krediten kan 
först återbetalas efter utbetalning från Arbetsförmedlingen. Behovet av likvida 
medel uppgår till sammanlagt 297 tkr. 
 
Kommunchefen skriver i sin tjänsteskrivelse 23 maj 2012 att kommunstyrelsen 
är medelsförvaltare och kan bevilja ett kortfristigt lån till föreningen. Det 
regelverk som styr detta är kommunens Finanspolicy. I den står det att utlåning 
till föreningar får förekomma i mycket begränsad omfattning. Undertecknad 
anser att både tidsaspekten och summan skulle kunna anses som begränsad i sin 
omfattning.  
 
Däremot har föreningen inte kunnat presentera någon information om 
föreningens ekonomiska ställning. Möjligen kan man, för att minska risken i 
åtagandet, avtala med föreningen att återbetalningar från Arbetsförmedlingen 
oavkortat skall gå till kommunen. Om utbetalningar sker under projekttiden kan 
ny kredit utbetalas vid behov med maximalt upp till kreditgränsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 23 maj 2012  
Inkommen e-post från VIF 22 maj 2012  
Kommunledningskontorets skrivelse 10 maj 2012  
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 71 
Ansökan från VIF 2 maj 2012  
 
Yrkanden 
 
Stig Andersson (V): Ansökan ska avslås. 
 
Leif Hansen (SRD), Stina Michelsson (SRD): Ansökan beviljas under 
förutsättning att föreningen kommer in med sin ekonomiska ställning. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2012-05-31 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
   KS 0180/12 
 
§ 189 forts. 
 
Helena Brink (C): Ärendet ska återremitteras till allmänna utskottet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande 
om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
VIF 
KSAU 
Kommunchefen för handläggning 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2012-05-31 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 
     
 
§ 190 
 
Regler uppvaktning  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Bodil Eriksson (FP) har vid ett tidigare sammanträde väckt en fråga gällande 
uppvaktning av landshövdingen vid hennes 60-årsdag under våren 2012. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) informerar om att Ljusdals 
kommun uppvaktade landshövdingen med en blomma samt att kommunen var 
representerad vid mottagningen. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 191 
 
Ljusdalsbygdens museum, information 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för vad som  
 ankommer på Ljusdals kommun. 
 
 
Sammanfattning 
 
Museichef Owe Norberg informerar om planerna på en flytt av Ljusdalsbygdens 
museum. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
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§ 192 
 
Informationssammanträden i kommunstyrelsen hösten 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Kommunstyrelsen ska ha informationssammanträden den 27 september 2012 

och 6 december 2012. 
 
 
Ordförande Roland Bäckman föreslår att kommunstyrelsen ska ha 
informationssammanträden den 27 september och 6 december 2012. 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Eva Wiberg 
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§ 193 
 
Teknikanvändning under kommunstyrelsens sammanträden  
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1.  Till protokollet antecknas en diskussion om teknikanvändande under  
 kommunstyrelsens sammanträden. 
 
 
Bodil Eriksson (FP) har vid ett tidigare möte väckt en fråga gällande 
teknikanvändande under kommunstyrelsens sammanträden. Kommunstyrelsen 
diskuterar denna fråga. 
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 Diarienummer 
   KS 0626/11 
 
§ 194 
 
Områdesbestämmelser för Bommars i Letsbo 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
 
1.  Kommunstyrelsen arbetar för närvarande inte vidare med nya  
 områdesbestämmelser. 
 
Sammanfattning  
 
De gällande områdesbestämmelserna vann laga kraft i januari 2008. Dessa 
områdesbestämmelser gjordes i linje med länsstyrelsens önskemål. Under 
vårvintern 2012 kom nya rön från länsstyrelsen som ansåg att områdes-
bestämmelserna behövde utökas.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen gavs därför i uppdrag 
(samhällsutvecklingsutskottet 17 januari 2012, § 9) att planlägga ett större område 
kring gården Bommars i Letsbo. Den geografiska utsträckningen av utökningen är 
inte förankrad hos Unesco utan bygger på länsstyrelsens åsikter. 
 
Områdesbestämmelsen skulle innebära höjd bygglovsplikt i ett område som 
tidigare inte varit detaljplanerat eller ligger inom sammanhållen bebyggelse och 
beröra ytterligare tre privatägda fastigheter. Efter möten med markägarna har det 
framkommit att de inte är intresserade av att deras fastigheter beläggs med 
ytterligare lovplikt. 
 
Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen har haft viss kontakt med markägarna, men 
bedömde att det inte var meningsfullt att anordna ett möte med dem för att 
komma överens. Länsstyrelsen skriver i ett mejl daterat den 17 april 2012 att 
världsarvsarbetet kan hotas om kommunen väljer att avstå från de nya 
områdesbestämmelserna och hänvisar till ett fall i Söderala, Söderhamns 
kommun. Där belade kommunen ett område med områdesbestämmelser mot 
markägarnas vilja och markägarnas överklagande avslogs då man ansåg att 
områdesbestämmelserna inte innebar betydande nackdelar för de klagande. 
 
Områdesbestämmelserna kommer att innebära restriktioner på privatpersonernas 
fastigheter och samhällsutvecklingsförvaltningen vill därför ha en politisk 
viljeyttring gällande om planarbetet ska fortgå eller ej. 
 
Efter ett möte den 7 maj 2012 med berörda markägare, har man politiskt ställt sig 
tveksam till om planarbetet ska fortgå då markägarna är mycket negativa till 
områdesbestämmelserna. Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår därför att 
kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott lyfter frågan politiskt till 
kommunstyrelsen om planarbetet ska fortgå eller ej. 
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 Diarienummer 
   KS 0626/11 
 
§ 194 forts. 
 
Landshövdingen har nyligen träffat berörda markägare och andra intressenter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 maj 2012, § 113 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 7 maj 2012 
E-brev från länsstyrelsen 17 april 2012 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 9 
 
Yrkanden 

 
Roland Bäckman (S), Jonny Mill (SRD), Bodil Eriksson (FP), Lars Björkbom 
(KD), Kenneth Forssell (V), Stina Michelsson (S) och Ingalill Fahlström (MP): 
Kommunstyrelsen arbetar för närvarande inte vidare med nya 
områdesbestämmelser. 
 
Helena Brink (C): Kommunen fortsätter att planlägga det nya området kring 
gården Bommars i Letsbo i enlighet med Länsstyrelsens önskemål. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller ordförandens m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till ordförandens m fl yrkande, Nej-röst för Helena Brinks 
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 13 Ja-röster mot 2 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla 
ordförandens yrkande. Se separat omröstningsprotokoll! 
 
Reservationer 
 
Helena Brink (C) och Maj-Britt Tönners (C) 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
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 Diarienummer 
   KS 0175/09 
 
§ 195 
 
Förlängande av kommunchefsavtal 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Anställningsavtalet med Nicklas Bremefors godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Det treåriga anställningsavtalet med kommunchef Nicklas Bremefors håller på att 
löpa ut. Kommunstyrelsen beslutade därför 5 april 2012, § 146 att ge 
kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att ta fram nytt förslag till avtal. 
 
Kommunstyrelsens ordförande presenterar förslaget till avtal som ska gälla under 
tiden 1 juli 2012 t o m 30 juni 2015. 
 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V), Maj-Britt Tönners (C) och Stina 
Michelsson (S): Bifall till avtalet. 
 
Ingalill Fahlström (MP) och Bodil Eriksson (FP): Ärendet ska återremitteras till 
allmänna utskottet. Ett skriftligt utlåtande uppfört av jurist med kompetens på 
området gällande avtalets juridiska giltighet och ekonomiska konsekvenser ska tas 
fram i händelse av: 
 

- att den anställde säger upp sig som ekonomichef innan kommunchefstiden 
löpt ut 

- att den anställde avsäger sig sin tjänst som kommunchef innan tiden löpt 
ut 

- se över möjligheten till en procentuell fördelning mellan grundan-
ställningen och chefstilläget 

 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ingalill Fahlströms m fl 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag, Nej-röst för att återremittera förslaget. 
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 Diarienummer 
   KS 0175/09 
 
§ 195 forts. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 11 Ja-röster mot 2 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat att avgöra ärendet i dag. Se separat omröstningsprotokoll! 
 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Reservation 
 
Ingalill Fahlström till förmån för eget yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Nicklas Bremefors 
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§ 196 
 
Övrig fråga- chefsavtal 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Kommunchefen får i uppdrag att skicka nuvarande mall för anställningsavtal  
 för chefer till Sveriges Kommuner och Landsting för översyn och  
 kommentarer. 
 
2.   Kommunchefen får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande  
  anställningsavtal för chefer. 
 
 
Lars Molin (M) väcker en övrig fråga gällande chefsavtal. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Kommunchefen får i uppdrag att skicka nuvarande mall för 
anställningsavtal för chefer till Sveriges Kommuner och Landsting för översyn 
och kommentarer. Kommunchefen får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande  
anställningsavtal för chefer. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Lars Molins yrkande under proposition. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsen 2012-05-31 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

31 

 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 197 
 
Investering i parkområde och infrastruktur Östernäs 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Etapp 1 med park och infrastruktur genomförs i enlighet med tidigare 

fattat inriktningsbeslut till en beräknad kostnad av 9 500 tkr under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut nedan. 

 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
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 
bottenförhållanden, etc.  
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 197 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets skrivelse 23 maj 2012  
 
Yrkanden 
 
Ingalill Fahlström (MP), Bodil Eriksson (FP): Bifall till att etapp 1 genomförs 
med park och infrastruktur i enlighet med tidigare fattat inriktningsbeslut till en 
beräknad kostnad av 9 500 000 kronor under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut. 
 
Stina Michelsson (S), Helena Brink (C), Stig Andersson (V), Jonny Mill (SRD), 
Leif Persson (S), Lars Molin (M), Maj-Britt Tönners (C) och Marie-Louise 
Hellström (M): Bifall till kommunchefens förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att etapp 1 genomförs 
med park och infrastruktur i enlighet med tidigare fattat inriktningsbeslut till en 
beräknad kostnad av 9 500 tkr  under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att investeringar i park 
och infrastruktur på Östernäs genomförs utifrån dialogskiss, samt att ur 
kommunens rörelsekapital anslå en investeringsbudget på 11 mkr. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0497/11 
 
§ 198 
 
Kostpolicy för Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
 
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 
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP) och Ingalill Fahlström (MP):  
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   KS 0497/11 
 
§ 198 forts. 
 
Under rubriken ”Miljö” ska tilläggas ”Andelen vegetarisk kost ska utökas”. 
 
Under rubriken ”Måltider” ska tilläggas ”Vegetariskt val ska uppmuntras”. 
 
Under rubriken ”Upphandling och inköp” ska tilläggas ” Kött som inhandlas ska 
vara uppfött i Sverige”. 
 
Under rubriken ”Upphandling och inköp” ska tilläggas ”Inga burhönsägg ska 
inhandlas”. 
 
Markus Evensson (S): Avslag på Karin Janssons yrkanden. 
Leif Hansen (SRD), Helena Brink (C) och Jonny Mill (SRD): Bifall till förslaget 
till kostpolicy. 
 
Kenneth Forssell (V):  
 
Bifall till Karin Janssons yrkande om att under rubriken ”Miljö” ska tilläggas 
”Andelen vegetarisk kost ska utökas”. 
 
Bifall till Karin Janssons yrkande om att under rubriken ”Måltider” ska tilläggas 
”Vegetariskt val ska uppmuntras”. 
 
Avslag på Karin Janssons yrkande om att under rubriken ”Upphandling och 
inköp” ska tilläggas ” Kött som inhandlas ska vara uppfött i Sverige”. 
 
Lars Molin (M), Bodil Eriksson (FP) och Jonny Mill (SRD): Bifall till Karin 
Janssons yrkanden utom yrkandet om att kött som inhandlas ska vara uppfött i 
Sverige. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta kostpolicyn. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att tillägga ”Andelen vegetarisk kost ska utökas”. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att avslå Karin Janssons yrkande, Nej-röst för att bifalla yrkandet. 
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   KS 0497/11 
 
§ 198 forts.  
 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 9 Nej-röster mot 5 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Karin Janssons yrkande. Se separat omröstningsprotokoll! 
 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att tillägga ”Vegetariskt val ska uppmuntras”. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att tillägga ”Kött som inhandlas ska vara uppfött i Sverige”. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att tillägg ”Inga burhönsägg ska inhandlas”. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen avslår detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0167/12 
 
§ 199 
 
Arrendeavtal med Ljusdal Renhållning AB för återvinningscentralen i 
Åkerslund 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
 
1.  Kommunen godkänner upprättat förslag till tomträttsavtal med Ljusdal  
 Renhållning AB gällande fastigheten Åkern 5:3. 
 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till tomträttsavtal har upprättats för Ljusdal Renhållning AB gällande 
fastigheten Åkern 5:12, del av Åkerslunds Industriområde enligt bilaga. 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (SRD): Bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0115/12 
 
§ 200 
 
Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom år 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Ljusdals kommuns kulturstipendium 2012 tilldelas Brita Björs och Åke Palm. 
 
2.  Ljusdals kommuns kulturdiplom 2011 tilldelas Per-Emil Persson. 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett för att stödja och uppmuntra 
förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden. Stipendiet utdelas till 
personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma 
inom Ljusdals kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. 
 
Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom 
kommunstyrelsen. 
 
Den totala stipendiesumman är 25 000 kronor. Kommunstyrelsen äger rätt att 
uppdela summan på en eller flera mottagare eller reservera medlen till nästa års 
stipendiesumma. 
 
Vid ansökningstidens utgång den 30 mars 2012 har 10 förslag inkommit. 
 
De nominerade är: 
 
Järvsö Bollklubb/Kent Skalberg dansarrangör Nor dansbana  
Destiny Johannah Bergvall dansare, koreograf  
Karl Michelson musikstuderande  
Peter Hjelm musikteaterstuderande  
Anneli Aspengren körledare   
Brita Björs musikstuderande  
Teaterföreningen Tovåsen teaterföreställningar  
Erik Berg bildkonstnär   
Åke Palm filmredigerare  
Mikael Svärd/Hans-Göran Eriksson sportkommentatorer LBK:s  
 bortamatcher 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 maj 2012, § 120 
Ansökningshandlingar samt sammanställning 
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§ 200 forts. 
 
 
Yrkanden 
 
 
Maj-Britt Tönners (C), Ingalill Fahlström (MP),  Lars Molin (M),  Jonny Mill 
(SRD),  Markus Evensson (S), Leif Hansen (SRD), Marie-Louise Hellström (M), 
Stina Michelsson (S), Kenneth Forssell (V) och Bodil Eriksson (FP): Ljusdals 
kommuns kulturstipendium 2012 tilldelas  Britta Björs och Åke Palm. Ljusdals 
kommuns kulturdiplom 2012 tilldelas Per-Emil Persson delar på stipendiet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maj-Britt Tönners m fl 
yrkande om att tilldela 2012 års kulturstipendium till Brita Björs och Åke Palm. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maj-Britt Tönners m fl 
yrkande om att tilldela 2012 års kulturdiplom till Per-Emil Persson. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Pristagarna 
Kulturenheten för verkställande 
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