PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25

Plats och tid

Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl 13:00 - 19:30

Beslutande:

Stina Michelson (S)
Yvonne Oscarsson (V)
Örjan Fridner (S)
Kenneth Forssell (V)
Per-Gunnar Larsson (S)
Maria Sellberg (V)
Markus Evensson (S)
Stig Andersson (V) § 85-97, 105-114
Annelie Wallberg (S)
Harald Noréus (L) § 85-97, 100-114
Peter Engdahl (S)
Maud Jonsson (L) § 85-97, 100-114
Leif Persson (S)
Lasse Bergqvist (L) tjg ers § 85-97, 100-114
Irene Jonsson (S)
László Gönczi (MP)
Vanja Isaksson (S) tjg ers
Kristoffer Hansson (MP) § 85-97, 99-114
Mostafa Touil (S) tjg ers
Karin Jansson (MP) ) § 85-97, 99-114
Ove Schönning (S) tjg ers
Lars G Eriksson (SD)
Birgitta Ek (S) tjg ers
Mikael Olsson (SD)
Lars Molin (M)
Anton Ring Hedman (SD)
Marie-Louise Hellström (M) § 85-97, 100-114 Stefan Andersson (SD)
Torsten Hellström (M) § 85-97, 100-114 Lars Björkbom (KD)
Erik Nygren (M)
Jan Hedlund (M) § 85-89, 92-97, 99-114
Maria Troedsson (M) tjg ers
Allan Cederborg (M) tjg ers
Björn Brink (C) ordf
Ulf Nyman (C)
Jaana Hertzman (C) tjg ers
Tommy Olsson (C) tjg ers
Marie Mill (LB)
Leif Hansen (-) § 85-97

Övriga deltagande

Revisorerna § 90
Ekonomichef Nicklas Bremefors § 91
Vd Richard Brännström § 91
Vd Lars Wennerholm § 92
Vd Stefan Wennerholm § 93
Kommunchef Claes Rydberg
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Ulf Nyman (C), László Gönczi (MP)

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-05-02
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Karin Höglund
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 85
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 86
Justerare
Ulf Nyman (C) och László Gönczi (MP) utses att justera protokollet tillsammans
med ordföranden. Protokollets justering sker den 2 maj 2016, kl 16:00 på
kommunkansliet.
§ 87
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 15april 2016. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 15 april 2016 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att
sammanträdet är kungjort i laga ordning.

§ 88
Meddelanden
Länsstyrelsen har utsett Håkan Lindström (SD) till ny ledamot i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har också utsett Örjan Björk (SD) till ny ersättare i
kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25

§ 89
Ledamöternas korta frågor
Örjan Fridner (S) ställer en fråga om Nordeas lokalkontor i Ljusdal.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
Markus Evensson (S) ställer en fråga om när skrivelse från 12
fackföreningar till kommunstyrelsen ska tas upp till behandling.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
Leif Hansen (-) ställer en fråga kring kommunstyrelsens uppsiktsplikt
gällande överförmyndarnämnden.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
Örjan Fridner (S) ställer en fråga om att omsorgsnämnden gjort en Lex
Sarah-anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg gällande sin egen
handläggning.
Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) svarar på frågan.
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96 Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden ........................................................ 19
§ 97 Yttrande över ansökan om tillstånd till vindkraftpark Hemberget .................................. 21
§ 98 Taxa för parkeringstillstånd för näringsidkare ................................................................ 24
§ 99 Ändring av index för uppräkning av timavgiften i taxa för offentlig kontroll av
livsmedel .................................................................................................................................. 26
§ 100 Revisionsrapport - Omsorgsnämndens ansvarsutövande .............................................. 28
§ 101 Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2016................. 30
§ 102 Medborgarförslag om att enkelrikta Magasingatan 2-10 i Ljusdal från korsningen
Löjtnantsgatan till Boställsgatan .............................................................................................. 31
§ 103 Medborgarförslag gällande lekplats för hundar på Östernäs ........................................ 32
§ 104 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i
stiftelsen Ljusdalshem samt fastställande av ersättande gruppledare efter Benny Bergström
(SD) .......................................................................................................................................... 33
§ 105 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdalshem samt val av ordförande
och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till bolagsstämma 2017 (5+5) ......................... 34
§ 106 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdals Servicehus samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till bolagsstämma 2017 (5+5) ....... 35
§ 107 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energi AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till bolagsstämma 2017 (5+5) ....... 36
§ 108 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Elnät AB samt val av ordförande
och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till bolagsstämma 2017 (5+5) ......................... 37
§ 109 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till bolagsstämma 2017 (5+5) ....... 38
§ 110 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet AB samt val av ordförande och
vice ordförande från bolagsstämma 2016 till bolagsstämma 2017 (5+5) ................................ 39
§ 111 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till bolagsstämma 2017 (5+5) ....... 40
§ 112 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till bolagsstämma 2017 (5+5) ....... 41
§ 113 Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen gällande
kvartal fyra 2015 ...................................................................................................................... 42
§ 114 Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd och omsorg
gällande kvartal fyra 2015 ........................................................................................................ 44
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

§ 90

Revisionsberättelse 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1. Revisionsberättelsen noteras till protokollet.
2. Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda för
verksamhetsåret 2015.
Lars Molin (M), Mia Troedsson (M), Harald Noréus (L), Marie Mill (LB), Yvonne Oscarsson
(V), Lars Björkbom (KD), Markus Evensson (S), Örjan Fridner (S), Stina Michelson (S),
Irene Jonsson (S), Kristoffer Hansson (MP), Mikael Olsson (SD), Allan Cederborg (M),
Jaana Hertzman (C), Ulf Nyman (C), Maud Jonsson (L), Kenneth Forssell (V), Peter Engdahl
(S), Peter Engdahl (S), Vanja Isaksson (S), László Gönczi (MP) och Karin Jansson (MP)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
3. Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för
verksamhetsåret 2015.
Allan Cederborg (M), Stina Michelson (S), Tommy Olsson (C), Maria Sellberg (V),
Marie Mill (LB), Kristoffer Hansson (MP), Erik Nygren (M), Yvonne Oscarsson (V),
Irene Jonsson (S) och Anton Ring Hedman (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
4. Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för
verksamhetsåret 2015.
Yvonne Oscarsson (V), László Gönczi (MP), Karin Jansson (MP), Tommy Olsson (C),
Maud Jonsson (L), Maria Sellberg (V), Per-Gunnar Larsson (S), Vanja Isaksson (S),
Ove Schönning (S), Stefan Andersson (SD), Marie Mill (LB), Birgitta Ek (S), Mostafa Touil
(S) och Mikael Olsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
5. Ansvarsfrihet beviljas för myndighetsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för
verksamhetsåret 2015.
Ulf Nyman (C) och Lasse Bergqvist (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
6. Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda förtroendevalda för
verksamhetsåret 2015.
7. Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda för
verksamhetsåret 2015.
Maud Jonsson (L), Peter Engdahl (S) och Kristoffer Hansson (MP) anmäler jäv och deltar inte
i beslutet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25

§ 90 forts.

Revisionsberättelse 2015
8. Ansvarsfrihet beviljas för kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2015.
Maria Sellberg (V), Jaana Hertzman (C), Marie Mill (LB) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
9. Ansvarsfrihet beviljas för kommunfullmäktiges valberedning och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2015.
Allan Cederborg (M), Peter Engdahl (S), Björn Brink (C), Stig Andersson (V), Maud Jonsson
(L), Irene Jonsson (S), Mikael Olsson (SD), László Gönczi (MP), Karin Jansson (MP), Leif
Hansen (-), Erik Nygren (M), Jaana Hertzman (C), Yvonne Oscarsson (V), Anton Ring
Hedman (SD) och Marie Mill (LB) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
10. Kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden uppdras att förbereda för
att under hösten 2016 redovisa hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till
dem. I de fall svårigheter föreligger att fullgöra uppdragen ska åtgärdsplaner för att komma
till rätta med problemen presenteras.

Sammanfattning
Revisorernas ordförande Roland Bäckman (S) presenterar revisorernas revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2015.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever
upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för 2015.
Årets resultat uppgår till +5,5 miljoner kronor. Resultatet för 2014 uppgick till -7,1 miljoner
kronor, vilket gör att resultatutfallet för 2015 är en förbättring jämfört med föregående år.
Utfallet för år 2015 innehåller dock poster av engångskaraktär, uppgående till +23,9 miljoner
kronor. Utan dessa hade utfallet varit negativt. Totalt redovisar nämnderna ett underskott om
-23,2 miljoner kronor jämfört mot budget där omsorgsnämnden visar en negativ
budgetavvikelse med -37,2 miljoner kronor.
Förvaltningsberättelsen innehåller en samlad kommunövergripande redovisning av samtliga
mål, indikatorer och mått fastställda i årsbudget 2015. Utfall för respektive mål och indikator
lämnas i diagramform där jämförelsen mot målvärdet sker. Revisorerna saknar en avstämning
mot i budget fattat beslut om delmål för år 2015 och en sammanfattande bedömning om
måluppfyllelsen. Revisorerna bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god medan
verksamhetsmålens uppfyllelse bedöms som svag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25

§ 90 forts.

Revisionsberättelse 2015
Revisorerna skriver att det är mycket väsentligt att kommunstyrelsen tar ansvar för
kommunens ekonomi i ett långsiktigt finansiellt perspektiv. Kommunens ekonomiska
situation och utveckling bedöms som oroande. I detta sammanhang är nämndernas
budgetdisciplin av stor vikt. Vidare har kommunstyrelsen med sin samordningsroll och
uppsiktsplikt stor påverkansgrad gällande hur tillfredsställande nämndernas uppföljning,
utvärdering, analys och kontroll av verksamhet och ekonomi är.
Utifrån genomförd granskning bedömer revisorerna att omsorgsnämnden brustit i sin ledning,
styrning och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde. Kritik riktas mot att
omsorgsnämnden inte på ett tillfredsställande och tillräckligt sätt vidtagit aktiva åtgärder för
att minska utvecklingen av budgetöverskridandet under 2015.
Revisorerna riktar också kritik mot kommunstyrelsen som inte tillräckligt uppfyllt sin
uppsiktsplikt då kommunstyrelsen inte på ett tillfredsställande sätt efterfrågat underlag och
dokumenterade analyser för att åtgärda omsorgsnämndens budgetöverskridande.
Trots de kritiska synpunkterna tillstyrker revisorerna att kommunstyrelsen, nämnderna och
fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dess organ beviljas ansvarsfrihet
och att kommunens årsredovisning godkänns.
Till protokollet noteras att revisor Roland Bäckman (S) på grund av valbarhetshinder inte
deltagit i granskningen av omsorgsnämnden
Revisions- och ansvarsberedningen har yttrat sig över revisionsberättelsen och instämmer i
revisorernas kritik mot omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Beredningen föreslår att
kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och
utbildningsnämnden uppdras att förbereda för att under hösten 2016 redovisa hur de fullgjort
uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. I de fall svårigheter föreligger att fullgöra
uppdragen ska åtgärdsplaner för att komma till rätta med problemen presenteras.
Beslutsunderlag
Revisions- och ansvarsberedningens yttrande 14 april 2016
Revisionsberättelse 13 april 2016
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till revisons- och ansvarsberedningens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25

§ 90 forts.

Revisionsberättelse 2015
Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden för verkställande
Kommunstyrelsen för verkställande
Utbildningsnämnden för verkställande
Revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0012/15
§ 91

Årsredovisning 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen godkänns.
Sammanfattning
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar om årsredovisning för 2015.
Årets resultat blev 5,3 miljoner kronor, vilket är något lägre än prognosen som lämnades i
samband med delårsrapporten (6,7 miljoner kronor). Under året har verksamhetens
nettokostnad ökat med 42 miljoner kronor medan skatteintäkter och statsbidrag ökat med 41
miljoner kronor.
Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse med -23, 3 miljoner kronor.
Återbetalningen av villkorat aktieägartillskott från AB Ljusdalshem med 9,6 miljoner kronor
är en stor del i det positiva finansnettot.
Under året har det investerats med 66 miljoner kronor (netto) vilket är 28 miljoner kronor
lägre än budget.
Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgår till -23,3 miljoner kronor, vilket är 1,4
miljoner kronor bättre än prognosen i delårsrapporten. Omsorgsnämnden visar det största
underskottet med -37,2 miljoner kronor. Utbildningsnämnden har ett överskott med 0,8
miljoner kronor, kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 12,5 miljoner kronor.
Utförligare redovisning av nämndernas resultat finns i respektive nämnds
verksamhetsberättelse. För nämnderna totalt sett ökar nettokostnaderna jämfört med
föregående år med 36 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2016, § 85
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 mars 2016
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 33
Årsredovisning
Partiföreträdarna ges möjlighet att ett allmänt och övergripande inledningsanförande, max fem minuter per parti. Talarordning:
Markus Evensson (S), Lars Molin (M), Ulf Nyman (C), Yvonne Oscarsson (V),
Harald Noréus (FP), Kristoffer Hansson (MP), Marie Mill (LB) och
Lars Björkbom (KD).
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0012/15
§ 91 forts.

Årsredovisning 2015
Därefter inleds en fri, allmän debatt enligt gängse debattregler.
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP) och László Gönczi (MP):Nämndernas egna kapital ska nollställas.
Ulf Nyman (C), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (L), Marie Mill (LB) och
Lars Björkbom (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna årsredovisningen.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Reservationer
László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP)
Beslutsexpediering
Akt
Revisorerna
Ekonomienheten
Nämnderna och förvaltningarna

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0165/16
§ 92

Årsredovisning och koncernredovisning 2015 AB Ljusdalshem
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet.

Sammanfattning
AB Ljusdalshem är ett av Ljusdals kommuns helägt fastighetsbolag vars styrelse
är utsedd av kommunfullmäktige. Företaget bedriver fastighetsförvaltning av egna
bostäder och lokaler inom Ljusdals kommun. Utöver detta förvaltas servicehusfastigheterna åt AB Ljusdals Servicehus.
Företagets resultat efter finansiella poster är 15 089 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2016, § 90
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 mars 2016
Årsredovisning och koncernredovisning
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
AB Ljusdalshem

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

§ 93

Årsredovisning och koncernredovisning 2015 för Ljusdal Energiföretag
AB
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet.

Sammanfattning
Ljusdal Energiföretag AB är ett av Ljusdals kommun helägt bolag. Ljusdal
Energiföretag AB äger samtliga aktier i Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB,
Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB. Ljusdal
Energiföretag AB äger också 50 % av aktierna i intressebolaget Ljusdal Energi
Försäljning AB.
Koncernens resultat efter finansiella poster är 16 802 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2016, § 89
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 mars 2016
Årsredovisning och koncernredovisning för Ljusdal Energiföretag AB
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag Lars Molins yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Energiföretag AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0095/16
§ 94

Årsredovisning 2015 för stiftelsen NärLjus
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen godkänns.
2. Styrelse och Vd beviljas ansvarsfrihet.
Sammanfattning
Resultatet efter finansiella poster är 394 262 kronor.
Projekt under året
•

•
•

NärLjus har deltagit i det regionala projektet RUN- regional utbildning för
nyföretagare 1 november 2011 t o m 31 december 2015, där länets tio kommuner, via
regionens medel, ska få personer med anställning att gå starta eget kurs och se en
framtid som egna företagare. NärLjus har under 2015 haft två starta eget kurser för
personer med anställning med totalt 28 deltagare. Regionen ser nu över en fortsättning
av projektet.
NärLjus har med tidsinsats deltagit i följande projekt: Fjällvägen, Movexum,
Omlastningsterminal i Ljusdal, Kompetensrekrytering&Medflyttarservice, Teknikoch vård&omsorgscollege Gävleborg.
NärLjus har bidragit med kontant medfinansiering, 47 495 kronor, i projekt Fishing in
the middle of Sweden.

Jäv
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S), Harald Noréus (L) och
Jaana Hertzman (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2016, § 88
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 mars 2016
Årsredovisning för NärLjus
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna årsredovisningen.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja styrelse och Vd
ansvarsfrihet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, Närljus
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0014/15
§ 95

Reviderad budget 2016
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Utifrån sänkta internhyror minskas budgetramar 2016 med totalt 6 064 tkr med
fördelning enligt nedanstående:
- Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, -167 tkr
- Kommunstyrelsen, samhällsutvecklingsförvaltningen, -1 592 tkr
- Utbildningsnämnden -3 726 tkr
- Omsorgsnämnden -579 tkr

2.

Det tillfälliga statsbidraget på 25 085 tkr för hantering av flyktingsituationen 2016
som utökade budgetramar fördelas enligt nedanstående:
- Omsorgsnämnden 10 400 tkr
- Utbildningsnämnden 6 500 tkr
- Kommunstyrelsen, överförmyndarverksamheten, 578 tkr
- Centrala flyktingmedel 7 537 tkr

3.

Till Omsorgsnämnden anslås 11 400 tkr i utökad budgetram för 2016.

4.

Anslaget till kommunstyrelsens utvecklingsreserv minskas med 1 mkr.

Bakgrund
Sänkta internhyror
2015 infördes komponentavskrivning för fastigheter. Detta innebär att varje fastighet, i
redovisningen, skall delas upp i komponenter. Resultatet av införandet blev att de årliga
avskrivningarna totalt sett blir lägre. Detta ger en lägre kostnader för fastighetsenheten vilket
ger en möjlighet att sänka hyrorna för 2016 och framåt. I och med att hyrorna sänks kommer
förvaltningarna få lägre hyreskostnader. För 2016 finns en lagd budget utifrån den högre
hyresnivån och därmed föreslås att budgetramarna sänks med lika mycket.
Tillfälligt statsbidrag för att hantera den rådande flyktingsituationen
Ljusdals kommun har erhållit tillfälligt statsbidrag, enligt rubricerat, med 27,1 mkr för åren
2015-2016. Enligt rekommendation skall detta redovisas över tiden 201512-201612.
Fördelningen blir 2 085 tkr för 2015 och 25 015 tkr för 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0014/15
§ 95 forts.

Reviderad budget 2016
Nämnderna har analyserat merkostnader och behov av medel för 2016. Merkostnader är
sådana som inte täcks från migrationsverket eller den centrala potten för flyktingmedel. De
merkostnader som redovisas är:
- Omsorgsnämnden 10 400 tkr
- Utbildningsnämnden 6 500 tkr
- Överförmyndarverksamheten 578 tkr
Förutom dessa anslag föreslås att den centrala potten för flyktingmedel får utökat anslag med
7 537 tkr. Ur denna pott söker främst utbildningsförvaltningen medel för kostnader man har
för flyktingar som är inskrivna hos integrationsenheten. Kostnaderna är t ex för
förberedelseklasser, utökningar inom SFI och gymnasiets IM-program. Till denna pott har
kommunfullmäktige anslagit 4,7 mkr för 2016. För 2015 uppgick ansökningarna ur den
centrala potten till 9,8 mkr vilket medförde ett underskott på -5,1 mkr. Kostnaderna som söks
ur potten beräknas öka 2016 och med det föreslagna anslaget på 7 537 tkr beräknas budget
klaras. Underskott i den centrala potten täcks normalt sett av överskott från
integrationsenheten. För 2016 behöver detta överskott föras över till 2017 och framåt. Detta
för att klara de merkostnader (som under 2016 täcks av det extra statsbidraget) som kvarstår i
och med det utökade flyktingmottagandet.
Utökad budgetram omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden hade ett kraftigt underskott 2015 på -37 mkr. För att stärka deras
budgetram föreslås en utökning med 11,4 mkr vilket motsvarar det ofördelade sparkrav som
nämnden har.
Finansiering och resultatpåverkan
Effekten av införandet av komponentavskrivning ger lägre kapitalkostnad, lägre hyror och en
effekt av sänkta budgetramar. Detta skapar motsvarande utrymme att fördela. Ökade
finansiella intäkter och en positiv slutavräkning ger också ett utökat utrymme. För att klara
den budgeterade resultatnivån krävs att en miljon kronor finansieras inom ram. I förslaget tas
detta ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2016, § 84
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 23 mars 2016
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 34
Reviderade budgetramar
Proforma resultaträkning jmf med budget

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0014/15
§ 95 forts.

Reviderad budget 2016
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Markus Evensson (S) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag
förutom att de centrala flyktingmedlen ska fördelas till nämnderna enligt följande:
-

500 tkr avsätts till kommunstyrelsens förfogande. Pengarna riktas till
kvalitetsarbetet.
4 574 tkr avsätts till omsorgsnämnden
2 463 tkr avsätts till utbildningsnämnden

Kristoffer Hansson (MP):
- 5 744 tkr ska tas ur resultatet för 2016
- Kommunstyrelsens utvecklingsreserv minskas med 5 mkr
- 6,7 mkr avsätts till omsorgsnämnden
- 4 mkr avsätts till utbildningsnämnden
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl yrkanden om att
utifrån utifrån sänkta internhyror minska budgetramar 2016 med totalt 6 064 tkr med
fördelning enligt förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande om fördelning
av det tillfälliga statsbidraget mot Markus Evenssons m fl yrkande om fördelning.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Lars Molins yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Lars Molins yrkande, Nej-röst för Markus Evenssons m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 24 Ja-röster mot 16 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla Lars Molins
yrkande. Se separat omröstningsprotokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0014/15
§ 95 forts.

Reviderad budget 2016
Reservationer
Stina Michelson (S), Örjan Fridner (S), Per-Gunnar Larsson (S), Markus Evensson (S),
Annelie Wallberg (S), Peter Engdahl (S), Leif Persson (S), Irene Jonsson (S), Vanja Isaksson
(S), Mostafa Touil (S), Ove Schönning (S), Birgitta Ek (S), László Gönczi (MP), Kristoffer
Hansson (S) och Karin Jansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Markus Evenssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl yrkande om att till
Omsorgsnämnden anslå 11 400 tkr i utökad budgetram för 2016. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl yrkande om att
minska anslaget till kommunstyrelsens utvecklingsreserv med 1 mkr. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Reservationer
László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Kristoffer Hanssons yrkande.
Beslutsexpediering
Nämnderna
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0040/16
§ 96

Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet återremitteras för att nya fakta har tillkommit i ärendet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2016, § 35 att återremittera ärendet gällande
återbyggnad i Förvaltningshuset efter branden.
Återremissen berodde bland annat på att man vill tillmötesgå förslagsställarna till det
medborgarförslag som kommunfullmäktige biföll den 21 november 2011, § 268, såtillvida att
tankarna i förslaget ska tas med i framtida diskussioner om utformning och utrustning av
Ljusdalssalen.
Fastighet har tagit fram ett ytterligare förslag, alternativ tre, som bygger på
medborgarförslaget. Detta innebär att köket flyttas fram mot före detta Ljusdalssalen och
cafeterian förläggs i före detta Ljusdalssalen. Delar av betongväggen mot Ljusdalssalen rivs
och ersätts med en pelare. Nya toaletter byggs mitt emellan cafeterian och nya placeringen av
Ljusdalssalen. Samtalsrum byggs i omedelbar anslutning till försäkringskassans
mottagningsutrymmen. Ny passage in till Tallåsenrummet byggs vid östra trapphuset. Ett
entresolbjälklag byggs inne i biblioteket för att skapa ersättningsytor med mera för bland
annat biblioteket. Entresolplanet förses med hiss för att lösa tillgängligheten till plan 2.
Entréerna till biblioteket förses med magnetuppställda dörrar som stängs med automatik i
händelse av brand och väggen utförs brandklassad för att begränsa brandspridningen i
händelse av en ny brand. Utformningen av receptionen är inte helt fastställd, vilket kan
påverka kostnadsbilden, men dock med högst 70 000- 80 000 kronor, detta gäller oavsett
vilket alternativ som väljs. En utrymningsdörr sätts in från receptionen in i det östra
trapphuset för att öka säkerheten för receptionspersonalen.
Osäkerhetsfaktorer som kan påverka kostnadsbilden finns om förslaget, framförallt vilka krav
som kan komma att ställas ur myndighetssynpunkt gällande eventuellt nytt bygglov på grund
av de omfattande ändringarna.
De kostnader som tillkommer är på totalt cirka 7,9 miljoner kronor och består bland annat av:
• Väggöppning i före detta Ljusdalssalen - 500 000 kronor.
• Entresolplan cirka - 1,6 miljoner kronor
• Uteplats - 690 000 kronor
• Ny väggkonstruktion mot uteplats - 485 000 kronor
• Ny ventilation, el och flytt av kök och toaletter upptar den största delen av de övriga
kostnaderna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0040/16
§ 96 forts.

Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 15 mars 2016 § 44 att återuppbyggnaden i
Förvaltningshuset ska ske enligt en kombination av alternativ två och tre. Den västra delen
(biblioteket) byggs om enligt alternativ tre och den östra delen byggs enligt alternativ två.
Kommunstyrelsen föreslår 7 april 2016, § 81 att återuppbyggnaden ska ske enligt alternativ
tre.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2016, § 81
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 44
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 mars 2016
Ritningar:
Bilaga 1 Återställning
Bilaga 2 Smärre ombyggnad
Bilaga 3 Stor ombyggnad
Yrkanden
Marie Mill (LB): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marie-Louise Hellström (M) och Stina Michelson (S): Vid en återremiss ska en översyn av
tillgängligheten göras.
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingen.
Yvonne Oscarsson (V), Örjan Fridner (S) och Leif Hansen (-): Ärendet ska återremitteras för
att nya fakta har tillkommit i ärendet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande om
återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0522/13
§ 97

Yttrande över ansökan om tillstånd till vindkraftpark Hemberget
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.
Sammanfattning
Vindkraftpark Brynhild AB (som övertagit ansökan från Nordex Sverige AB) har justerat sin
tidigare ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för uppförande och drift av en
gruppstation för vindkraft på Hemberget i Ljusdals kommun. Ansökan omfattar nu maximalt
23 vindkraftverk med en maximal höjd av 210 meter med tillhörande anläggningar, vägar och
kringutrustning.
Miljöprövningsdelegationen i länsstyrelsen Dalarnas län prövar ansökan och beslutar om
tillstånd ska ges. Miljöprövningsdelegationen har begärt kommunens yttrande samt ett
ställningstagande enligt 16 kap 4 § miljöbalken angående tillstyrkan av ansökan. Enligt
nämnda paragraf i miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om
kommunen där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det (det så kallade kommunala
vetot).
Området Hemberget är beläget cirka 4 mil sydväst om Ljusdal och cirka 11 kilometer sydost
om Los. Området består av några höjdryggar och går i en nord-sydlig riktning. Det är cirka
1 210 hektar stort och utgörs till största delen av produktionsskog. 2 kilometer öster om
ansökningsområdet ligger byn Lillskog.
Större delen av det ansökta området har bedömts som lämpligt för vindkraftsutbyggnad i
kommunens vindkraftsplan. I ansökningsområdet ingår dock Fagerroskölen som inte är
medtagen i vindkraftsplanen. Samtidigt är en del av det utpekade vindkraftsområdet utelämnat
i ansökan eftersom ansökan innehåller ett större buffertutrymme mellan Lillskog och
vindkraftsparken än vad som har angetts i vindkraftsplanen.
Ansökan är utformad som en boxmodell som utgår från fri placering av verken inom
ansökningsområdet. Sökanden har i en exempellayout redovisat var verken troligtvis kommer
att placeras inom ansökningsområdet. Av de totalt 23 vindkraftsverken har fyra verk
redovisats utanför det område som har avgränsats i vindkraftsplanen. Således avviker 17
procent av verken i ansökan från det utpekade området i vindkraftsplanen.
Landskapsbilden kommer att påverkas sett från byn Lillskog. Konsekvensen var känd vid
antagandet av vindkraftsplanen. Jämfört med tidigare ansökan bedöms dock den visuella
effekten bli mindre påtaglig sett från Lillskog då antalet verk och höjden på verken har
minskats från 34 verk om 240 meter, samt att avståndet från byn har ökat.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0522/13
§ 97 forts.

Yttrande över ansökan om tillstånd till vindkraftpark Hemberget
Beräknade bullernivåer och skuggor vid bostäderna i Lillskog överstiger inte gällande
riktvärden. Hinderbelysning från verken riskerar att bli störande för boende. Överstiger
verkens höjd 150 meter ska en vindkraftspark förses med vitt högintensivt blinkande ljus i
parkens ytterkant. (40-60 blinkningar/minut). Radarstyrd hinderbelysning vore därför att
föredra.
Sökandens bindande åtagande om att hålla 1 000 meter till närmsta fritids- eller
permanentboende överensstämmer med kommunens riktlinjer i vindkraftsplanen.
Trots att vindkraftsparken kommer att medföra vissa negativa konsekvenser för framförallt
byn Lillskog och delvis Fagerskölvallen, överensstämmer ansökan med kommunens tidigare
ställningstaganden framställda i vindkraftsplanen såtillvida att ansökan bör tillstyrkas.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 2 mars 2016 att Ljusdals kommun tillstyrker
ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 15 mars 2016, § 51 att Ljusdals kommun avvaktar med
att besluta om tillstyrkan eller avstyrkan till dess att utvärderingen av det tematiska tillägget är
klart.
Kommunstyrelsen föreslår 7 april 2016, § 98 att kommunfullmäktige ska avstyrka ansökan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2016, § 98
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 51
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 mars 2016
Yrkanden
Lars Molin (M), Torsten Hellström (M), Harald Noréus (L) , Marie Mill (LB) och
Leif Hansen (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag om att Ljusdals kommun avstyrker
ansökan i enlighet med MB 16 kap 4 §.
Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Ulf Nyman (C) och
László Gönczi (MP): Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med MB 16
kap 4 §.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande mot Markus Evenssons m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla Markus Evenssons m fl yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0522/13
§ 97 forts.

Yttrande över ansökan om tillstånd till vindkraftpark Hemberget
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Markus Evenssons m fl yrkande och Nej-röst för bifall till Lars Molins
m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 19 Ja-röster mot 16 Nej-röster, 5 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat
bifalla Markus Evenssons m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll.
Reservationer
Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (M), Torsten Hellström (M), Erik Nygren (M), Jan
Hedlund (M), Maria Troedsson (M), Marie Mill (LB), Leif Hansen (-), Lars Björkbom (KD),
Harald Noréus (L), Maud Jonsson (L) och Lasse Bergqvist (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Lars Molins yrkande.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk
Länsstyrelsen Dalarnas län, miljöprövningsdelegationen

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0099/16
§ 98

Taxa för parkeringstillstånd för näringsidkare
Kommunfullmäktige beslutar
1

Taxan fastställs till 475 kronor per bil och år.

Sammanfattning
Sedan kommunen infört parkeringsövervakning i egen regi har en firma inkommit med
önskemål om att få parkeringstillstånd för sina firmabilar. Samhällsutvecklingsförvaltningen
har undersökt hur dessa frågor behandlas i andra kommuner och sett att det är vanligt med en
form av nyttokort för hantverkare. Dessa kort brukar utfärdas till en fastställd kostnad.
Bollnäs kommun har varit behjälplig med sina regler och sin taxa och detta har legat till grund
för det förslag till villkor och prissättning som presenteras i ”Regler för parkeringstillstånd för
näringsidkare”.
Om Ljusdals kommun ska införa parkeringstillstånd för näringsidkare krävs att en taxa
fastställs av kommunfullmäktige. Dessutom bör en handläggare inom gata- och parkenheten
få delegation att utfärda parkeringstillståndet.
Föreslagen taxa är 475 kronor per år och bil, vilket är samma taxa som används i Bollnäs
kommun.
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 15 mars 2016, § 54 att införa parkeringstillstånd för
näringsidkare i kommunen, att anta regler för parkeringstillstånd för näringsidkare och att en
utvärdering ska göras efter ett år. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
handläggare inom gata-och parkenheten får delegation för utfärdande av parkeringstillstånd så
snart taxa antagits. Utskottet föreslår slutligen att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
taxan till 475 kronor per bil och år.
Kommunstyrelsen beslutade 7 april 2016, § 101 att handläggare inom gata- och parkenheten
får delegation för utfärdande av parkeringstillstånd så snart taxan antagits.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2016, § 101
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 54
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 mars 2016
Parkeringstillstånd för näringsidkare 1 mars 2016
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0099/16
§ 98 forts.

Taxa för parkeringstillstånd för näringsidkare
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
SUF balanslista
Samhällsutvecklingsförvaltningen/gata-och parkenheten för verkställande
Författningssamling

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0105/16
§ 99

Ändring av index för uppräkning av timavgiften i taxa för offentlig kontroll
av livsmedel
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Index för uppräkning av timavgiften i taxa för offentlig kontroll av livsmedel
ändras från konsumentprisindex till prisindex för kommunal verksamhet,
PKV.

Sammanfattning
Enligt § 4 i Taxa för offentlig kontroll av livsmedel har myndighetsnämnden rätt
att årligen räkna upp timavgiften utifrån konsumentprisindex (KPI). Vid
uppräkning för 2016 ger KPI en ökning på 70 öre. Nämnden anser därför att det
inte finns skäl att höja timavgiften.
När taxan för offentlig kontroll av livsmedel togs fram (2013) rekommenderade
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att KPI användes vid uppräkning av
timavgiften. I dag rekommenderar SKL att prisindex för kommunal verksamhet,
PKV, används.
PKV är avsett att användas för kommuner som underlag vid beräkning av
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram av SKL genom att
priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett
genomsnittligt pris.
Myndighetsnämnden anser därför att kommunfullmäktige bör ändra index för årlig
uppräkning av timavgiften från KPI till PKV med oktober månad 2014 som
basmånad för indexuppräkning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2016, § 100
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 mars 2016, § 53
Myndighetsnämndens protokoll 25 februari 2016, § 13
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0105/16
§ 99 forts.

Ändring av index för uppräkning av timavgiften i taxa för offentlig kontroll
av livsmedel
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Myndighetsnämnden för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0378/15
§ 100

Revisionsrapport - Omsorgsnämndens ansvarsutövande
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Omsorgsnämndens rapporterade vidtagna åtgärder godkänns.

Sammanfattning
På uppdrag av Ljusdals kommuns förtroendevalda revisorer har PwC genomfört
en fördjupad granskning avseende omsorgsnämndens ansvarsutförande. Denna
granskning syftade till att bedöma omsorgsnämndens förmåga att ta sitt ansvar
genom att styra och följa upp verksamheten.
Revisionen har identifierat brister som anges som områden nämnden behöver
förbättra. Dessa gäller risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan och det
ekonomiska resultatet 2014.
Nämnden har inkommit med redogörelse för de åtgärder man vidtagit.
Kommunchefen skriver i sin bedömning att baserat på den skrivelse och beslut
som inkommit från nämnden och dess förvaltning torde det vara rimligt att göra
bedömningen att man på ett tillfredsställande sätt hanterat och åtgärdat
revisionsunderlagets synpunkter.
En internkontrollplan för 2016 är upprättad och har föregåtts av risk- och
väsentlighetsanalys. Nämnden har vidare vidtagit särskilda åtgärder för att
åstadkomma en tätare och tydligare kontroll av det ekonomiska
verksamhetsutfallet för att på ett mer relevant sätt följa upp dess ekonomiska
ansvar. Dessutom har nämnden såväl under 2015 som under 2016 fattat beslut
som avser förbättra den ekonomiska situationen.
Beslutsunderlag:
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2016, § 93
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 39
Omsorgsnämndens protokoll, 10 februari 2016 § 30
Omsorgsförvaltningens skrivelse, 1 februari 2016
Revisionsrapport, Omsorgsnämndens ansvarsutövande, Ljusdals kommuns
revisorer/PwC, 18 maj 2015
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0378/15
§ 100 forts.

Revisionsrapport - Omsorgsnämndens ansvarsutövande
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0096/16
§ 101

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag
2016
Kommunfullmäktige beslutar
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej färdigbehandlade
motioner och medborgarförslag per den 25 februari 2016.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisning göras i april och
november månad.
Redovisningen innehåller sex motioner och 17 medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2016, § 92
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 38
Kommunledningskontorets skrivelse 29 februari 2016
Redovisning av ej behandlade motioner och medborgarförslag 25 februari 2016
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0191/16
§ 102

Medborgarförslag om att enkelrikta Magasingatan 2-10 i Ljusdal från
korsningen Löjtnantsgatan till Boställsgatan
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om enkelrikta
Magasinsgatan 2-10 i Ljusdal från korsningen Löjtnantsgatan till Boställsgatan.
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för
beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0197/16
§ 103

Medborgarförslag gällande lekplats för hundar på Östernäs
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om skapa en lekplats
för hundar på Östernäs.
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för
beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0157/16
§ 104

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsen,
ledamot i stiftelsen Ljusdalshem samt fastställande av ersättande
gruppledare efter Benny Bergström (SD)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Michael Michaelsen (SD) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen.
2. Johan Wall (SD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.
3. Lars G Eriksson (SD) väljs till ny ledamot i stiftelsen Ljusdalshem.
4. Mikael Olsson (SD) fastställs som ny ersättare för Sverigedemokraternas gruppledare.
5. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Benny Bergström (SD) har beviljats avsägelse från sina uppdrag.
Fyllnadsval ska därför göras.
Yrkanden
Lars G Eriksson (SD): Michael Michaelsen (SD) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen.
Johan Wall (SD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. Lars G Eriksson (SD) väljs till ny
ledamot i stiftelsen Ljusdalshem. Mikael Olsson (SD) fastställs som ny ersättare för
Sverigedemokraternas gruppledare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons yrkanden.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller dessa.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Stiftelsen Ljusdalshem
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

§ 105

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdalshem samt val
av ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till
bolagsstämma 2017 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Erik Nygren (M)
Peter Engdahl (S)
Harald Noréus (L)
Oscars Jonsson (V)
Mostafa Touil (S)
2. Till ersättare väljs:
Gisela Sterner (LB)
Maj-Britt Tönners (C)
Else-Marie Andersson (KD)
Kjell Nilsson (S)
Sune Frost (MP)
3. Till ordförande väljs Erik Nygren (M).
4. Till vice ordförande väljs Peter Engdahl (S).
Sammanfattning
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till AB Ljusdalshem ska göras.
Yrkanden
Markus Evensson (S): Peter Engdahl (S) väljs till ledamot och vice ordförande.
Marie Mill (LB): Gisela Sterner (LB) väljs till ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att övriga partier föreslår omval på sina representanter i bolaget.
Ordföranden frågar fullmäktige om förslagen kan bifallas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
De valda, AB Ljusdalshem, Förtroendemannaregister
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

§ 106

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdals Servicehus
samt val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till
bolagsstämma 2017 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Erik Nygren (M)
Peter Engdahl (S)
Harald Noréus (L)
Oscars Jonsson (V)
Mostafa Touil (S)
2. Till ersättare väljs:
Gisela Sterner (LB)
Maj-Britt Tönners (C)
Else-Marie Andersson (KD)
Kjell Nilsson (S)
Sune Frost (MP)
3. Till ordförande väljs Erik Nygren (M).
4. Till vice ordförande väljs Peter Engdahl (S).
Sammanfattning
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till AB Ljusdals Servicehus ska
göras.
Yrkanden
Markus Evensson (S): Peter Engdahl (S) väljs till ledamot och vice ordförande.
Marie Mill (LB): Gisela Sterner (LB) väljs till ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att övriga partier föreslår omval på sina representanter i bolaget.
Ordföranden frågar fullmäktige om förslagen kan bifallas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering: De valda, AB Ljusdals Servicehus, Förtroendemannaregister
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

§ 107

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energi AB samt val
av ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till
bolagsstämma 2017 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Björn Brink (C)
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Kristoffer Kavallin (MP)
2. Till ersättare väljs:
Kjell Israelsson (M)
Mats Nygårdh (L)
Marie Mill (LB)
Gunnar Eriksson (S)
Ove Schönning (S)
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C)
4. Till vice ordförande väljs Örjan Fridner (S).

Sammanfattning
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal Energi AB ska göras.
Yrkanden
Marie Mill (LB): Marie Mill (-) väljs till ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att övriga partier föreslår omval på sina representanter i bolaget.
Ordföranden frågar fullmäktige om förslagen kan bifallas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
De valda
Ljusdal Energi AB, Förtroendemannaregister
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

§ 108

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Elnät AB samt val
av ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till
bolagsstämma 2017 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Björn Brink (C)
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Kristoffer Kavallin (MP)
2. Till ersättare väljs:
Kjell Israelsson (M)
Mats Nygårdh (L)
Marie Mill (LB)
Gunnar Eriksson (S)
Ove Schönning (S)
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C)
4. Till vice ordförande väljs Örjan Fridner (S).
Sammanfattning
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal Elnät AB ska göras.
Yrkanden
Marie Mill (LB): Marie Mill (-) väljs till ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att övriga partier föreslår omval på sina representanter i bolaget.
Ordföranden frågar fullmäktige om förslagen kan bifallas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
De valda
Ljusdal Elnät AB
Förtroendemannaregister
Justerare

Utdragsbestyrkande

37

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

§ 109

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB
samt val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till
bolagsstämma 2017 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Björn Brink (C)
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Kristoffer Kavallin (MP)
2. Till ersättare väljs:
Kjell Israelsson (M)
Mats Nygårdh (L)
Marie Mill (LB)
Gunnar Eriksson (S)
Ove Schönning (S)
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C)
4. Till vice ordförande väljs Örjan Fridner (S).
Sammanfattning
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal Energiföretag AB ska
göras.
Yrkanden
Marie Mill (LB): Marie Mill (-) väljs till ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att övriga partier föreslår omval på sina representanter i bolaget.
Ordföranden frågar fullmäktige om förslagen kan bifallas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
De valda, Ljusdal Energiföretag AB, Förtroendemannaregister
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

§ 110

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till
bolagsstämma 2017 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Björn Brink (C)
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Kristoffer Kavallin (MP)
2. Till ersättare väljs:
Kjell Israelsson (M)
Mats Nygårdh (L)
Marie Mill (LB)
Gunnar Eriksson (S)
Ove Schönning (S)
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C)
4. Till vice ordförande väljs Örjan Fridner (S).
Sammanfattning
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusnet AB ska göras.
Yrkanden
Marie Mill (LB): Marie Mill (-) väljs till ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att övriga partier föreslår omval på sina representanter i bolaget.
Ordföranden frågar fullmäktige om förslagen kan bifallas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
De valda
LjusnetAB
Förtroendemannaregister
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

§ 111

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB
samt val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till
bolagsstämma 2017 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Björn Brink (C)
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Kristoffer Kavallin (MP)
2. Till ersättare väljs:
Kjell Israelsson (M)
Mats Nygårdh (L)
Marie Mill (LB)
Gunnar Eriksson (S)
Ove Schönning (S)
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C)
4. Till vice ordförande väljs Örjan Fridner (S).
Sammanfattning
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal Renhållning AB ska
göras.
Yrkanden
Marie Mill (LB): Marie Mill (-) väljs till ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att övriga partier föreslår omval på sina representanter i bolaget.
Ordföranden frågar fullmäktige om förslagen kan bifallas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
De valda
Ljusdal Renhållning AB, Förtroendemannaregister
Justerare

Utdragsbestyrkande

40

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

§ 112

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt val
av ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2016 till
bolagsstämma 2017 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Björn Brink (C)
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Kristoffer Kavallin (MP)
2. Till ersättare väljs:
Kjell Israelsson (M)
Mats Nygårdh (L)
Marie Mill (LB)
Gunnar Eriksson (S)
Ove Schönning (S)
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C)
4. Till vice ordförande väljs Örjan Fridner (S).
Sammanfattning
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal Vatten AB ska göras.
Yrkanden
Marie Mill (LB): Marie Mill (-) väljs till ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att övriga partier föreslår omval på sina representanter i bolaget.
Ordföranden frågar fullmäktige om förslagen kan bifallas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
De valda
Ljusdal Vatten AB
Förtroendemannaregister
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0239/15
§ 113

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och
familjeomsorgen gällande kvartal fyra 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande individ- och
familjeomsorgen kvartal fyra 2015.
Rapportering till IVO avser kvartal fyra, 1 oktober till 31 december 2015. Av
kvartalsrapporten framgår att det finns fem gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum för IFO, Individ- och familjeomsorg.
Första beslutet gäller bistånd med kontaktfamilj som beviljades den 10 mars 2015. Insatsen
har inte kunnat verkställas på grund av att lämplig kontaktfamilj inte har hittats. Förslag på
kontaktfamilj har funnits men kontaktfamiljen har sedan tackat nej. Rekrytering av
kontaktfamilj har fortsatt och den 21 dec 2015 verkställdes beslutet då lämplig kontaktfamilj
hittades.
Andra beslutet gäller från 16 juni 2015. Insatsen har inte kunnat verkställas på grund av att
ingen lämplig kontaktperson hittats, förslag har funnits men uppdraget har inte passat
kontaktpersonens tider.
Tredje, fjärde och femte beslutet gäller bistånd med kontaktfamilj som beviljades den 14 juli
2015. Insatsen har inte kunnat verkställas på grund av att ingen lämplig kontaktfamilj har
hittats. Rekrytering av kontaktfamilj fortsätter.
Individrapport skickas till IVO.
I sammanställning framgår insats/väntetid/orsak för ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2016, § 95
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 41
Omsorgsnämndens protokoll 10 februari 2016, § 18 med till hörande rapportering.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0239/15
§ 113 forts.

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och
familjeomsorgen gällande kvartal fyra 2015
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-04-25
Diarienummer

KS 0238/15
§ 114

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd
och omsorg gällande kvartal fyra 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut för
äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande kvartal fyra 2015.
För fjärde kvartalet 2015 fanns totalt tjugosju Ej verkställda beslut att rapportera
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporter rör
verksamhetsområdet äldreomsorg och insatsen vård och omsorgsboende (vobo).
Det innebär att det är 27 personer som fått vänta mer än tre månader på
verkställighet av beviljat vobo.
Tre personer har tackat nej till erbjudet boende på grund av att det är fel ort som
erbjudits. Under fjärde kvartalet har två personer återtagit sin boendeansökan då
de blivit piggare och anser sig kunna bo kvar i ordinärt boende med
hemtjänstinsatser.
För några personer har insatsen korttidsplats i väntan på vobo beviljats då
omvårdnadsbehovet inte kunnat lösas med hemtjänstinsatser, men de flesta bor
hemma med varierande omfattning av hemtjänst, som mest sju gånger per dag.
Väntetiden uppgår från cirka cirka tre månader till ett år.
Av de tjugosju ärenden som rapporterades var elva ärenden verkställda vid
rapporteringstillfället. I sammanställningen framgår väntetid/orsak samt vilka
insatser kommunen beviljat under väntetiden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2016, § 94
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2016, § 40
Omsorgsnämndens protokoll 22 december 2015, § 19 med tillförande rapportering
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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