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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 8 juni 2018. Kungörelsen
har ställts till varje ledamot och ersättare 8 juni 2018 i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda
avsägelse och medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ledamöternas korta frågor
Inga frågor ställs.
Allmänhetens frågestund
Singoalla Livingstone har ställt följande fråga:
”Ljusdals kommunstyrelse har godkänt 900 000 kronor till projektet Artscape 2019.
Har kommunstyrelsen godkänt 900 000 kronor utan att exakt veta vad projektet Artscape
2019 skall använda pengarna till?”
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
Anna Borrsjö frågar varför det inte finns något badhus i centralorten Ljusdal?
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
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Dnr 00205/2018

Helårsprognos per april 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Helårsprognosen för 2018 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Prognosen för 2018 per april 2018 är ett resultat på -23 255 Tkr.
Nämndernas samlade avvikelse mot budget är 28,7 Mkr.
Kommunledningskontoret redovisar en negativ avvikelse med 0,9 Mkr,
samhällsutvecklingsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse med 3,2
Mkr samt utbildningsnämnden och omsorgsnämnden redovisar negativa
avvikelser med 15,9 Mkr respektive 15,0 Mkr.
För kommunledningskontoret är avvikelsen i förhållande till budget
huvudsak hänförlig till kapitalkostnader för IT-enheten. Inom
samhällsutvecklingsförvaltningen är avvikelserna i förhållande till budget
hänförliga till lägre personalkostnader p.g.a. vakanser och föräldraledigheter
inom plan- och bygg, högre kostnader för vinterväghållning under första
halvåret 2018 samt lägre kostnader för bostadsanpassningsåtgärder.
För utbildningsnämnden är avvikelserna i förhållande till budget i huvudsak
hänförliga till förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Inom
förskolan är avvikelsen hänförlig till fler barn än budgeterat samt kostnader
för ombyggnation av lokaler och uppförande av solskydd. För grundskolan
är förklaringen hänförligt till fler elever än budgeterat samt lönekostnader för
personal som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Inom
gymnasieskolan är avvikelsen hänförlig till högre kostnader för undervisande
personal samt resurser till elever med behov av särskilt stöd medan positiv
avvikelse förväntas för interkommunala ersättningar.
För omsorgsnämnden är det i huvudsak individ och familjeomsorg, stöd och
omsorg samt äldreomsorg som har negativa avvikelser i förhållande till
budget medan arbetsmarknadsåtgärder förväntas bidra positivt till resultatet.
Inom individ och familjeomsorg är det försörjningsstöd, HVB missbruk och
familjehem barn/unga som avviker negativt medan IFO övrigt bidrar
positivt. För stöd och omsorg återfinns de negativa avvikelserna inom
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personlig assistans, socialpsykologi samt SO övrigt. Inom äldreomsorgen
avviker kostnaderna för hemsjukvård medan äldreomsorg övrigt bidrar
positivt till resultatet.
På intäktssidan beräknas såväl de generella statsbidragen som flyktingbidraget bli lägre än budgeterat. Det förstnämnda beror bl.a. på en lägre
befolkningstillväxt än budgeterat medan det senare beror på en successiv
utfasning av den riktade stödformen. Stödet i kommunerna i detta avseende
kommer i stället att ingå i det generella statsbidraget.
Avskrivningarna beräknas bli högre än budget medan återföring av
balanserade flyktingmedel och erhållen vindkraftspremie bidrar positivt till
resultatet.
Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2018, § 127 att ge kommunchefen i
uppdrag att ta fram strukturella förändringar för en ekonomi i balans samt
därutöver 20 miljoner kronor för oförutsedda kostnader, uppdraget gäller
hela kommunkoncernen. Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen före
det att budget 2019 beslutas av kommunfullmäktige i november. Kommunstyrelsen beslutade också att omsorgsnämnden och utbildningsnämnden ska
rapportera vilka åtgärder de vidtar för att få sina budgetar i balans.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 31 maj 2018, § 127
Allmänna utskottets protokoll 22 maj 2018, § 62
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 23 maj 2018
Omsorgsnämndens protokoll 16 maj 2018, § 84
Utbildningsnämndens protokoll 17 maj 2018, § 38
Yrkanden
Lars Molin (M) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samtliga nämnder och förvaltningar, ekonomienheten
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Dnr 00250/2018

Kommunens skattesats budgetår 2019
Kommunfullmäktige beslutar
1. Skattesatsen för år 2019 behålls oförändrad med utdebitering 22:36
kronor per skattekrona.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån lagd budget för 2019 föreslås att kommunens skattesats oförändrat
ska vara 22:36 kronor per skattekrona. Vilket är 22:36 kronor i skatt per
intjänad hundralapp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 31 maj 2018, § 128
Allmänna utskottets protokoll 22 maj 2018, § 63
Yrkanden
Lars Molin (M), Ulf Nyman (C) och Leif Hansen (-): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kristoffer Hansson (MP): Skatten ska höjas med 40 öre, d v s 22,76 kronor
per skattekrona.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller Lars Molins m fl yrkande.
Reservation
László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP)
reserverar sig till förmån för Kristoffer Hanssons yrkande.
Beslutsexpediering
Akt, Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
8(33)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 85

Datum

2018-06-18

Dnr 00085/2018

Budget 2019 och ELP 2020-2021
Kommunfullmäktige beslutar
1. Budgetberedningens förslag gällande kommunens budget 2019 med
fördelning av ekonomiska ramar för 2019 samt långtidsplan för
2020 – 2021 godkänns.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att beakta det
långsiktiga finansiella målet vid framläggande av budget
2019 – 2021 i november 2018.
3. Socialdemokraternas måldokument för 2019 antas.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån riktlinjerna för budgetprocessen skall kommunens budget i sin helhet
tas av fullmäktige i juni. Vid valår ska fullmäktige dessutom fastställa
budgeten i november.
Finansiella mål
Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för perioden 2016 – 2020.
•
Årligt finansiellt mål:
o Kommunens resultat ska vara 0,5 % av skatteintäkter och
statsbidrag.
•
Långsiktigt finansiellt mål:
o Kommunens soliditet (inklusive pensionsförpliktelser) ska
vara 7,0 % år 2020.
Resultatbudget 2019 – 2021
Budgetberedningens förslag innebär en resultatnivå på 6,0 Mkr för 2019, 6,1
Mkr för 2020 och 6,3 Mkr för 2021. Resultatnivån per år är i enlighet med
det årliga finansiella målet. I budgetförslaget finns ett extra anslag till
nämnderna för ökade flykting-kostnader. För att finansiera detta disponeras
medel ur den balanspost som tidigare avsatts för flyktingkostnader.
Balansposten har skapats genom tidigare överskott inom integrationsenheten.
Balansposten var 33,1 Mkr vid årsskiftet 2017-12-31 och kommer enligt
budgetförslaget att användas i sin helhet under 2019 – 2021.
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För åren 2019 – 2021 planeras medel användas ur resultatutjämningsreserven. Enligt riktlinjerna får dessa medel disponeras om tillväxten av
skatteunderlaget är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio
åren. För 2019, 2020 och 2021 beräknas tillväxten understiga genomsnittet
med 0,8, 0,9 respektive 0,3 %.
Nämndernas budgetförslag drift 2019 – 2021
Budgetberedningen har genomfört budgetdialog med företrädare för
nämnderna och beaktat deras respektive budgetförslag.
För kommunstyrelsen har kommunledningskontoret yrkat på oförändrade
ramar enligt beslutad ELP för 2019 – 2020 samt en oförändrad budgetram
för 2021 dock med tillägg för löner och inflation enligt budgetreglementet.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yrkat på oförändrade ramar enligt
beslutad ELP för 2019 – 2020 samt en oförändrad budgetram för 2021 dock
med tillägg för löner och inflation enligt budgetreglementet.
Utbildningsnämnden har yrkat på utökade ramar jämfört beslutad ELP med
6 013 Tkr för 2019, 4 137 Tkr för 2020 samt oförändrad budgetram för 2021
dock med tillägg för löner och inflation enligt budgetreglementet.
Omsorgsnämnden har yrkat på utökade ramar jämfört med beslutad ELP
med 3 234 Tkr för 2019, 361 Tkr för 2020 samt oförändrad budgetram för
2021 dock med tillägg för löner och inflation enligt budgetreglementet.
Därtill har kommunfullmäktige beslutat om nytt arvodesreglemente
kostnadsberäknat till 2,0 Mkr per år gällande från och med 2019, ökad
budgetram med 1,4 Mkr per år till HR-enheten för utökat stöd till
förvaltningarna, medlemsavgift till Sveriges ekokommuner med 10 Tkr per
år samt utökat stöd till Loosgrufvan med 60 Tkr per år. Eftersom avtal om
hyra av Museet tecknats efter budgeten fastställts för samhällsutvecklingsförvaltningen reduceras följaktligen reserven för vakanta lokaler inom
fastighetsenheten med 432 tkr per år.
Vidare har budgetramarna har omarbetats och fördelats i enlighet med den
nya nämnds- och förvaltningsorganisationen som gäller från och med 2019.
Förslag till revideringar av nämndernas budgetramar 2019 – 2021:
•
För kommunfullmäktige ökas ramarna med 274 tkr per år
under 2019 – 2021 avseende nytt arvodesreglemente.
•
För revision ökas ramarna med 165 tkr per år under 2019 –
2021 avseende nytt arvodesreglemente.
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För kommunstyrelsen ökas ramarna med 1 757 tkr per år under 2019 –
2021 avseende nytt arvodesreglemente, utökat anslag till HR-enheten
samt medlemsavgift Sveriges ekokommuner. Ramarna minskas
ramarna netto med 117 507 tkr för 2019, 118 318 tkr för 2020 och 118
318 tkr för 2021 avseende verksamheter som överförts till
samhällsservicenämnden. Ramarna ökar med 42 Tkr per år under 2019
– 2021 avseende verksamhet som tillkommer från omsorgsnämnden.
För samhällsservicenämnden minskas ramarna netto med 387 tkr per år
under 2019 – 2021 avseende nytt arvodesreglemente, utökat stöd till
Loosgrufvan samt hyresavtal för museet. Ramarna ökar netto med 117
507 för 2019, 118 318 tkr för 2020 och 118 318 tkr för 2021 avseende
verksamheter som överförts från kommunstyrelsen.
Utbildningsnämndens yrkan om utökade budgetramar avslås. Ramarna
ökar med 137 tkr per år under 2019 – 2021 avseende nytt
arvodesreglemente.
Omsorgsnämndens yrkan om utökade budgetramar avslås. Ramarna
ökas med 91 tkr per år under 2019 – 2021 avseende nytt
arvodesreglemente. Ramarna minskas med 42 Tkr per år under 2019 –
2021 avseende verksamhet som överförts till kommunstyrelsen samt
minskas 133 958 Tkr för 2019, 135 999 Tkr för 2020 och 135 999 Tkr
för 2021 avseende verksamhets om överförts till arbetsmarknads- och
socialnämnden.
För arbetsmarknads- och socialnämnden utökas ramarna med 896 Tkr
per år under 2019 – 2021 avseende nytt arvodesreglemente. Ramarna
ökas med 133 958 Tkr för 2019, 135 999 Tkr för 2020 och 135 999
Tkr för 2021 avseende verksamhets om överförts från
omsorgsnämnden.
För valnämnden ökas ramen för 2019 med 62 Tkr avseende nytt
arvodesreglemente.
För jävsnämnden utökas ramarna med 33 Tkr per år under 2019 -2021
avseende nytt arvodesreglemente.
För överförmyndarnämnden utökas ramarna med 36 Tkr per år under
2019 – 2021 avseende nytt arvodesreglemente.
Kommunstyrelsens medel till förfogande minskas med 500 tkr per år
under 2019 – 2021.
Kommunstyrelsens utvecklingsreserv minskas med 2 500 tkr för 2020
och 2021.

Budgetramarna för 2021 innehåller uppräkning för beräknad inflation. För
2020 finns det redan i ELP.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
11(33)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-06-18

I enlighet med beslutad budgetprocess har en lönepott beräknats och
reserverats centralt. Föreslagna budgetramar kommer därmed att förändras
med tilläggsbudgetar för ökade lönekostnader.
Interna priser
Interna priser har antagits där fastighetshyror och städpriser hålls
oförändrade medan portionspriser för kosten justeras med hänsyn till
minskad volym och höjda livsmedelspriser.
Kommunstyrelsens tilläggsbudget
Kommunstyrelsens budget till förfogande föreslås till 1,4 Mkr per år för
2019 - 2021.
Kommunstyrelsens utvecklingsreserv
Budgetberedningen föreslår att det till kommunstyrelsen avsätts en
utvecklingsreserv på 1,6 Mkr för 2019, 1,5 Mkr för 2020 och 1,5 Mkr för
2021.
Investeringsbudget 2019 – 2021
Inom kommunstyrelsen har kommunledningskontoret yrkat på utökade
investeringsramar med 1,9 Mkr för 2019, 1,5 Mkr för 2020 och 1,5 Mkr för
2021. Samhällsutvecklingsförvaltningen har yrkat på utökade
investeringsramar med 6,7 Mkr för 2019, 8,5 Mkr för 2020 samt 3,1 Mkr för
2021. Därtill har man yrkat på 12,6 Mkr i utökade investeringsramar för
objekt som inte är tidsatta.
Utbildningsnämnden har yrkat på ökning av nämndens investeringsramar
med 3,3 Mkr för 2019 och 34,6 Mkr för 2020. Därtill har man yrkat på 8,1
Mkr i utökade investeringsramar så snart som möjligt.
Omsorgsnämnden har yrkat en ökning av nämndens investeringsramar med
300 Tkr per år.
Yrkade investeringsbudgetar har omarbetats och fördelats i enlighet med den
nya nämnds- och förvaltningsorganisationen som gäller från och med 2019.
Enligt fastställda riktlinjer för investering ska dessa självfinansieras. Endast
investeringar som ger minskade kostnader, investeringar för internleasing av
skogsmaskiner och/eller strategiska investeringar för att utveckla Ljusdal kan
finansieras genom lån.
Årligt investeringsutrymme för självfinansierade investeringar beräknas
genom avskrivningar, försäljning av anläggningstillgångar samt årets

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
12(33)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-06-18

resultat. Det beräknade årliga investeringsutrymmet för planeringsperioden
föranleder justering av yrkade investeringsbudgetar.
Förslag till revidering av nämndernas investeringsbudgetar för 2019 -2021:
•
Samhällsservicenämnden investeringsramen för 2019 minskas med 1
950 Tkr, för 2020 minskas ramen med 4 020 Tkr medan för 2021 ökas
ramen med 5 970 Tkr. Yrkade investeringar utöver ram avslås.
•
Utbildningsnämndens yrkade investeringar utöver ram avslås.
Kommunstyrelsens investeringsutrymme minskas med 2 000 Tkr per
år för 2019 och 2020 samt ökas med 4 000 Tkr för 2021
Ekonomichef Tom Westerberg presenterar kommunstyrelsens förslag till
budget 2019-2021.
Partiföreträdarna ges möjlighet till ett allmänt och övergripande
inledningsanförande, max sju minuter per parti. Varje partiföreträdare ges
rätt till max två repliker á en minut.
Talarordning:
Markus Evensson (S), Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Yvonne
Oscarsson (V), Maud Jonsson (L), László Gönczi (MP) och Marie Mill (LB).
Nämndsordförandena redogör för nämndernas ansvarsområden under max
fem minuter. Talarordning:
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M), omsorgsnämndens
ordförande Yvonne Oscarsson (V) och utbildningsnämndens ordförande
Allan Cederborg (M).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 31 maj 2018, § 129
Allmänna utskottets protokoll 22 maj 2018, § 64
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 22 maj 2018
MBL-protokoll 22 maj 2018
Omsorgsnämndens protokoll 25 april 2018, § 66
Utbildningsnämndens protokoll 12 april 2018, § 30
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Yrkanden
Markus Evensson (S) och Kristina Bolin (S): Ramarna för 2019 och ELP
2020-2021 antas. Socialdemokraternas måldokument antas.
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
László Gönczi (MP): Målen i budgetdokumentet ska återremitteras,
inklusive socialdemokraternas måldokument.
Målet gällande andel ekologiska livsmedel ska sättas till 20 % år 2019 och
30 % år 2020.
Det finansiella målet ändras till 0 år 2019.
Utbildningsnämnden ska få sex miljoner kronor extra år 2019.
Omsorgsnämnden ska få fem miljoner kronor extra år 2019.
Kommunstyrelsens ram minskas med tre miljoner kronor år 2019.
Samhällsservicenämndens ram minskas med tre miljoner kronor år 2019.
Utbildningsnämndens och omsorgsnämndens negativa egna kapital ska
avskrivas.
Avslag på kommunstyrelsens förslag om att kommunstyrelsen får i uppdrag
att beakta det långsiktiga finansiella målet vid framläggande av budget 2019
– 2021 i november 2018.
Marie Mill (LB): Budgetförslaget ska återremitteras.
Kristoffer Hansson (MP): Bifall till László Gönczis yrkanden. Bifall till
Markus Evenssons yrkande om att socialdemokraternas måldokument ska
antas.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m
fl yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-06-18

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till mål mot Markus
Evenssons m fl yrkande om att anta socialdemokraternas måldokument.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, Nej-röst för Markus Evenssons m fl
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 17 Nej-röster mot 15 Ja-röster, 3 avstår från att rösta, har
kommunfullmäktige beslutat bifalla Markus Evenssons m fl yrkande.
Kristina Bolin (S), Tommy Borg (S), Markus Evensson (S),
Annelie Wallberg (S), Peter Engdahl (S), Leif Persson (S), Irene Jonsson (S),
Vanja Isaksson (S), Ove Schönning (S), Birgitta Ek (S), Kurt Eriksson (S),
Marie-Louise Hellström (-), Torsten Hellström (-), Marie Mill (LB),
László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP)
röstar Nej.
Maria Molin (M), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Erik Nygren (M),
Jan Hedlund (M), Björn Brink (C), Ulf Nyman (C), Jaana Hertzman (C),
Yvonne Oscarsson (V), Jan Anders Eliasson (V), Stig Andersson (V),
Ramin Maihamparast (V), Maud Jonsson (L), Lasse Bergqvist (L) och
Berit Wikström (L) röstar Ja.
Leif Hansen (-), Lars G Eriksson (SD) och Stefan Andersson (SD) avstår
från att rösta.
Reservationer
Maria Molin (M), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Erik Nygren (M),
Jan Hedlund (M), Björn Brink (C), Ulf Nyman (C), Jaana Hertzman (C),
Yvonne Oscarsson (V), Jan Anders Eliasson (V), Stig Andersson (V), Ramin
Maihamparast (V), Maud Jonsson (L), Lasse Bergqvist (L) och Berit
Wikström (L) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-06-18

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis
ändringsyrkanden gällande budgetsiffrorna. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår dessa.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis
yrkande om att andelen ekologiska medel ska öka till 20 % år 2019 och till
30 % år 2020. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till László Gönczis yrkande, Nej-röst för avslag.
Omröstningsresultat
Med 19 Nej-röster mot 10 Ja-röster, 6 avstår från att rösta, har
kommunfullmäktige beslutat avslå László Gönczis yrkande.
Kristina Bolin (S), Tommy Borg (S), Markus Evensson (S), Annelie
Wallberg (S), Peter Engdahl (S), Leif Persson (S), Irene Jonsson (S), Vanja
Isaksson (S), Ove Schönning (S), Birgitta Ek (S), Kurt Eriksson (S), Maria
Molin (M), Lars Molin (M), Erik Nygren (M), Björn Brink (C), Ulf Nyman
(C), Jaana Hertzman (C), Leif Hansen (-) och Lasse Bergqvist (L) röstar Nej.
Marie-Louise Hellström (-), Torsten Hellström (-), Marie Mill (LB), Yvonne
Oscarsson (V), Jan Anders Eliasson (V), Stig Andersson (V), Ramin
Maihamparast (V), László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Karin
Jansson (MP) röstar Ja.
Kennet Hedman (M), Jan Hedlund (M), Maud Jonsson (L), Berit Wikström
(L), Lars G Eriksson (SD) och Stefan Andersson (SD) avstår från att rösta.
Reservation
László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP), Karin Jansson (MP), Marie
Mill (LB), Marie-Louise Hellström (-) och Torsten Hellström (-) reserverar
sig mot beslutet.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis
yrkande om att utbildningsnämndens och omsorgsnämndens negativa egna
kapital ska avskrivas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-06-18

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag i övrigt. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Reservationer
László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP), Karin Jansson (MP)
reserverar sig till förmån för miljöpartiets yrkanden.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 86

Datum

2018-06-18

Dnr 00080/2018

Kommunalt partistöd 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Partierna i Ljusdals kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt
partistöd med 1 145 984 kronor för 2018 enligt nedan:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Moderata Samlingspartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Miljöpartiet de gröna
Ljusdalsbygdens parti
Kristdemokraterna

320 768 kr
190 848 kr
138 880 kr
112 896 kr
112 896 kr
86 912 kr
86 912 kr
60 928 kr
34 944 kr

2. Det kommunala partistödet betalas ut i juli 2018.
Sammanfattning
Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med
ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är
8 960 kronor per parti (20 % av basbeloppet för år 2017) och mandatstödet
är 25 984 kronor (58 % av basbeloppet för år 2017) per mandat i
kommunfullmäktige.
Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2018-06-18

Totalt uppgår partistödet till kronor att fördelas enligt följande:
Parti

Mandat

S
M
SD
V
C
L
MP
LB
KD

12
7
5
4
4
3
3
2
1

Grundstöd
per parti
(kr)
8 960
8 960
8 960
8 960
8 960
8 960
8 960
8 960
8 960

Summa:

41

80 640

Mandatstöd
(kr)

Totalt (kr)

311 808
181 888
129 920
103 936
103 936
77 952
77 952
51 968
25 984

320 768
190 848
138 880
112 896
112 896
86 912
86 912
60 928
34 944

1 065 344

1 145 984

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 24 maj 2018, § 110
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 15 maj 2018
Redovisningar av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomienheten för utbetalning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 87

Datum

2018-06-18

Dnr 00181/2018

Tillsynstaxa vid försäljning av elektroniska cigaretter
(e-cigaretter) samt påfyllningsbehållare
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ansvarig nämnd för tillsynen av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare ska vara omsorgsnämnden.
2. Omsorgsnämnden ska hantera mottagande och registrering av anmälan om
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
3. Tillsynstaxa införs för de som säljer elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare.
4. Tillsynsavgifterna samordnas och anpassas för folköl, tobak, receptfria
läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2017 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt förordningen (2017:429) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare ikraft. Enligt denna lag har kommunen ett
tillsynsansvar gällande e-cigaretter och påfyllnadsbehållare på
försäljningsställen. Kommunen ska även ta emot anmälan om försäljning av
e-cigaretter och påfyllnadsbehållare från näringsidkare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 24 maj 2018, § 113
Allmänna utskottets protokoll 2 maj 2018, § 57
Omsorgsnämndens protokoll 28 mars 2018, § 47
Omsorgsförvaltningens skrivelse 10 april 2018
Förslag att införa tillsynstaxa för de som säljer elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-06-18

Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden
Författningssamling
Utredarenheten för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 88

Datum

2018-06-18

Dnr 00206/2018

Årsredovisning 2017 för Inköp Gävleborg
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet
Inköp Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2017 för Inköp Gävleborg överlämnas för vidare beredning.
Jäv
Kennet Hedman (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet. Allan Cederborg (M) träder in i hans ställe.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 24 maj 2018, § 114
Kommunledningskontorets skrivelse 26 april 2018
Årsredovisning Inköp Gävleborg 19 april 2018
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Inköp Gävleborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 89

Datum

2018-06-18

Dnr 00395/2017

Yttrande över fördjupad granskning av genomförda
investeringar inom Ljusdals Energi AB
Kommunfullmäktige beslutar
1. Yttrandet godkänns och kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen
att arbeta i enlighet med redovisade åtgärder.
Sammanfattning av ärendet
Granskning har genomförts av styrelse och vd:s agerande i samband med
förvärv av byggnad. I granskningen framkommer en del brister som
föranleder behov av åtgärder.
I rapporten redovisas brister gällande själva köpet av byggnad med ett svagt
kontraktsskrivande samt att ingen kontroll eller besiktning genomförts. Detta
är brister som kan undvikas genom att använda de kompetenser som finns
inom kommunkoncernen. I nuvarande organisation skapas detta enklast
genom ett närmare samarbete. I utredningen om ett Stadshus AB bör dessa
koncernövergripande aspekter belysas.
I rapporten ställer sig granskaren frågande till om styrelsen verkligen
efterlevt ägardirektiven om kommunkoncernnyttan när man skapar nya egna
lokaler. Denna fråga bör också belysas i utredningen om ett Stadshus AB.
I rapporten redovisas också brister att styrelsens ställningstagande gällande
om kommunfullmäktiges ställningstagande behövs eller ej inte har
protokollförts. Detta är en rutin som lämpligen kan införas i ett reviderat
ägardirektiv. I ägardirektiv bör också ägarsamrådets roll och funktion
klargöras. Bolagsordningen måste också revideras utifrån att föremål och
ändamål skall vara uppdelat enligt gällande lagstiftning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 24 maj 2018, § 115
Kommunledningskontorets skrivelse 23 april 2018
Kommunstyrelsens protokoll 5 april 20189, § 70
Granskning av styrelse och VDs agerande i samband med förvärv av
byggnad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-06-18

Yrkanden
Lars Molin (M) och Leif Hansen (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
László Gönczi (MP): Till beslutet ska tilläggas "utan att blanda in
stadshuskonceptet."
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen för verkställande
KLK balanslista
Ljusdal Energi AB för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 90

Datum

2018-06-18

Dnr 00237/2018

Ansökan från AB Ljusdalshem om att bolagets ägare
yttrar sig gällande försäljning av fastigheten Järvsö
Kyrkby 5:45, Björkbacka
Kommunfullmäktige beslutar
1. Försäljningen av Järvsö Kyrkby 5:45 ”Björkbacka” godkänns.
Sammanfattning av ärendet
AB Ljusdalshem har fått ett bud på fastigheten Järvsö Kyrkby 5:45
”Björkbacka”. Styrelsen har gett VD i uppdrag att gå till ägaren för
godkännande av försäljningen.
Kommunchefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att försäljningen av
Järvsö Kyrkby 5:45 "Björkbacka" godkänns.
Jäv
Erik Nygren (M) och Peter Engdahl (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet. Allan Cederborg (M) träder in istället för Erik
Nygren (M).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 31 maj 2018, § 126
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 22 maj 2018
Ansökan från AB Ljusdalshem 2 maj 2018
Styrelseprotokoll AB Ljusdalshem 25 april 2018
Yrkanden
Lars Molin (M) och Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, AB Ljusdalshem

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
25(33)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 91

Datum

2018-06-18

Dnr 00245/2017

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individoch familjeomsorgen kvartal fyra 2017
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för individoch familjeomsorgen gällande fjärde kvartalet 2017.
Av rapporteringen framgår att det finns ett gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum för Individ- och
familjeomsorgen, IFO.
Beslutet gäller bistånd med kontaktfamilj och har inte verkställts på grund av
att en tilltänkt kontaktfamilj har tackat nej till uppdraget. Socialtjänsten
söker nu efter en ny kontaktfamilj.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 24 maj 2018, § 116
Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 49
Kommunledningskontorets skrivelse 3 april 2018
Omsorgsnämndens protokoll 28 februari 2018, § 35
Omsorgsförvaltningens skrivelse och rapportering 8 mars 2018
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 92

Datum

2018-06-18

Dnr 00253/2018

Motion från Lars G Eriksson (SD) om att kommunen
föreslår regeringen att tillsätta en ny statlig
rovdjursutredning
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Lars G Eriksson (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att föreslå regeringen att tillsätta en ny statlig
rovdjursutredning. I utredningen föreslås att utrymme ges för de boende i
områden som är utsatta för rovdjur att lämna sin syn på den politik som ny
styr frågan.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 21 maj 2018
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för
beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 93

Datum

2018-06-18

Dnr 00254/2018

Motion från Lars G Eriksson (SD) om tätare tömningar
av kommunens renhållningsstationer
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunfullmäktige anmodar renhållningen inom Ljusdals Energi att tömma
återvinningsstationerna oftare.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 21 maj 2018
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för
beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
28(33)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 94

Datum

2018-06-18

Dnr 00255/2018

Motion från Lars G Eriksson (SD) om behovet av
cykelvägar mellan förorter och centrum
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Lars G Eriksson (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheten om anläggning av
cykelväg mellan förorter och centrum.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 21 maj 2018
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för
beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 95

Datum

2018-06-18

Dnr 00261/2018

Medborgarförslag med önskemål om farthinder samt
hastighetsbegränsning vid Gärdeåsskolan
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. I förslaget
föreslås att det ska byggas farthinder vid Gärdeåsens skola mellan IP och
ingången upp mot skolan. Dessutom vill förslagsställaren att det införs 30
km som hastighetsbegränsning.
Beslutsunderlag
Medborgarförlag inkommit 28 maj 2018
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen
för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 96

Datum

2018-06-18

Dnr 00268/2018

Fyllnadsval efter Ingrid Olsson (C) gällande uppdragen
som ledamot i utbildningsnämnden och
gruppledarersättare
Kommunfullmäktige beslutar
1. Monika Ingerhed (C) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden.
2. Martin Bjerke (C) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.
3. Uppdragen gäller för återstoden av mandatperioden.
4. Uppdraget som ersättare för centerpartiets gruppledare blir vakant.
Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval ska göras efter Ingrid Olsson (C) som avlidit.
Yrkanden
Ulf Nyman (C): Monika Ingerhed (C) väljs till ny ledamot i
utbildningsnämnden. Eftersom hon i dag är ersättare förslås att Martin
Bjerke (C) väljs till ny ersättare.
Uppdraget som ersättare för centerpartiets gruppledare blir vakant.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ulf Nymans
yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Utbildningsnämnden
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 97

Datum

2018-06-18

Dnr 00282/2018

Avsägelse från Kenneth Forssell (V) gällande
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kenneth Forssell (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kenneth Forssell (V) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelse kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kenneth Forssell
Länsstyrelsen
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 98

Datum

2018-06-18

Dnr 00279/2018

Medborgarförslag om minnesstaty i Ljusdals folkpark
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats om att resa en minnesstaty över
Curt Olof Wennberg i Ljusdals folkpark.
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige skickar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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