
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 
 
Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl18:00 - 20:05 
 
Beslutande: Stina Michelson (S) Leif Hansen (-) 
 Örjan Fridner (S) Jonny Mill (LB) tjg ers 
 Jenny Breslin (S) Kenneth Forssell (V) 
 Per-Gunnar Larsson (S) Maria Sellberg (V) 
 Tommy Borg (S) Stig Andersson (V) 
 Markus Evensson (S) Jan Anders Eliasson (V) tjg ers 
 Annelie Wallberg (S) Harald Noréus (L) 
 Peter Engdahl (S) Maud Jonsson (L) 
 Leif Persson (S) Mia Sparrow (L) § 231-239 
 Irene Jonsson (S) Ingalill Fahlström (MP) 
 Mostafa Touil (S) tjg ers Kristoffer Hansson (MP) 
 Ove Schönning (S) tjg ers Sune Frost (MP) tjg ers 
 Lars Molin (M) Ann-Charlotte Sjöblom (SD) 
 Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) 
 Torsten Hellström (M) Mikael Olsson (SD) 
 Kennet Hedman (M) Stefan Andersson (SD) 
 Erik Nygren (M) Lars Björkbom (KD) 
 Jan Hedlund (M) 
 Allan Cederborg (M) tjg ers 
 Björn Brink (C) ordförande 
 Ingrid Olsson (C) 
 Jaana Hertzman (C) tjg ers 
 Tommy Olsson (C) tjg ers 
 
Övriga deltagande Administrativ chef Karin Höglund  
 Förvaltningschef Mikael Björk § 233 
 
Utses att justera Lars G Eriksson (SD) Peter Engdahl (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-12-21 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  226-239 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Björn Brink 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Lars G Eriksson (SD) 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Peter Engdahl (S) 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2016-12-19 
 
Datum för anslags upprättande 2016-12-21 
 
Datum för anslags nedtagande 2017-01-12 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 226 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 227 
 
Justerare 
 
Lars G Eriksson (SD) och Peter Engdahl (S) utses att justera protokollet till-
sammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 21 december, kl 14:00 
på kommunkansliet. 
 
§ 228 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 9 december 2016. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 9 december 2016 i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 
sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda, men till dagens sammanträde 
anmälda en motion och två avsägelser får upptas på dagordningen. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
§ 229 
 
Meddelanden 
 

• Länsstyrelsen har utsett Ann-Charlotte Sjöblom (SD) till ny ledamot  
 i kommunfullmäktige, samt Christer Sjöström (M) till ny ersättare. 

• Ordföranden uppmanar kommunfullmäktige att parkera på  
 kommunens mark när fullmäktige sammanträder 

 
Ordföranden läser några verser ur Viktor Rydbergs dikt Tomten. 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Lars G Eriksson (SD) ställer en fråga om Energibolagets köp av ett hus som 
ska stå på Östernäs. 
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Energibolagets ordförande Björn Brink (C) svarar på frågan.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Sune Frost (MP) ställer en fråga om Myndighetsnämndens polisanmälan av 
Ljusdal Energi AB. 
 
Energibolagets ordförande Björn Brink (C) svarar på frågan. 
 
Örjan Fridner (S) ställer en fråga om ett brev från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MBS) gällande information om civilt försvar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) lovar att återkomma med 
svar på frågan vid nästkommande sammanträde. 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor ställs. 
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 Diarienummer 
   KS 0032/16 
 
§ 231 
 
Reviderade budgetramar 2017-2019 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. För finansiering av jämställdhetsberedning anslås 80 000 kronor årligen. 

 
2. Till kommunstyrelsen anslås 1 336 000 kronor årligen enligt förslag. 
 
3. Till utbildningsnämnden anslås 1 083 000 kronor för 2017 och 1 292 000 kronor för 

2018–2019 utifrån särskilda statsbidrag. 
 
4. Till kommunstyrelsens utvecklingsreserv anslås 4 150 000 kronor för 2017, 1 000 000 

kronor för 2018. För 2019 minskas reserven med -2 100 000 kronor.  
 
 
Sammanfattning  
 
1. Kommunfullmäktige har beslutat införa en jämställdhetsberedning (KS0413/14). För 

finansiering av denna anslås 80 000 kronor årligen. 
 
2. Till kommunstyrelsen anslås 1 336 000 kronor enligt följande: 

• 250 000 kronor för utökat driftsbidrag till Järvsö hockey (KS 0141/15). 
• 400 000 kronor för återbesättning av bokbusschaufför (KS 0191/15). 
• 686 000 kronor för att täcka de merkostnader som den sammanhållna verksamheten i 

Ramsjö får vid övertagandet av hemtjänsten. 
 
3. Till utbildningsnämnden anslå 1 083 000 kronor för 2017 samt 1 292 000 kronor för 

2018-2019 utifrån de särskilda statsbidrag som aviserats i budgetpropositionen.  
• Betygsättning moderna språk från 2018 19 000 kronor  
• Lovskola från 2017 57 000 kronor 

114 000 kronor 
(2017)  
(från 2018) 

• Läsa-skriva-räkna-garanti från 2018  247 000 kronor  
• Nationella prov effektiviseras från 2018 -114 000 kronor  
• Rätt till Komvux från 2017 1 026 000 kronor  
Summa: 1 083 000 kronor (2017) 
 1 292 000 kronor (från 2018) 

  
4. Gällande Kommunstyrelsens utvecklingsreserv föreslås följande förändringar. 

• För 2017 anslås ytterligare 4 150 000 kronor till 6 250 000 kronor. 
• För 2018 anslås ytterligare 1 000 000 kronor till 10 000 000 kronor. 
• För 2019 minskas reserven med -2 100 000 kronor till 7 900 000 kronor. 
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 Diarienummer 
   KS 0032/16 
 
§ 231 forts.  
 
Reviderade budgetramar 2017-2019 
 
Bakgrund 
 
Den av regeringen lagda budgetpropositionen föranleder en revidering av budget och 
budgetramarna för 2017-2019. 
 
Dels innehåller propositionen de välfärdsmiljarder till kommunerna som aviserats varav 
Ljusdals kommun får 20 748 872 kronor. För 2017-2018 är cirka 70 procent fördelade utifrån 
antalet mottagna nyanlända och 30 procent utifrån antalet invånare via det generella 
statsbidraget. Denna fördelning kommer successivt att omviktas till att 2021 i sin helhet 
fördelas inom det generella statsbidraget utifrån antalet invånare. För 2021 är summan 
13 520 000 kronor. 
 
Utifrån att budgetramarna ska revideras måste också en analys genomföras av 
budgetutrymmet. Förutsättningarna kan förändras jämfört med när budget 2017-2019 togs i 
juni.  
 
Nya förutsättningar 
 
Budget 2017-2019 antogs av kommunfullmäktige i juni med de förutsättningar som då var 
givna. Under sensommaren och hösten har nya beräkningar och prognoser på bland annat 
skatteunderlaget kommit från SKL (Sveriges kommuner och landsting).  Dels har tillväxten 
av skatteunderlaget nedreviderats och dels har förändringar genomförts i den 
kommunalekonomiska utjämningen.  
 
Förutsättningarna har också ändrats när det gäller prognosen för antal invånare i Ljusdals 
kommun. Budget 2017-2019 antogs med en prognos att antalet invånare skulle vara 19 052 
per den 1 november (avstämningsdatum statsbidrag för 2017) i år. Nya beräkningar visar 
behov på en nedrevidering med 60 personer vilket innebär cirka 3 miljoner kronor lägre 
statsbidrag per år. 
 
Sammantaget har skatteintäkter och bidrag via kommunalekonomiska utjämningssystemet 
(statsbidrag) förändrats enligt följande, exklusive bidrag ur välfärdsmiljarderna: 
 
(Tkr) Juni Oktober Förändring 
Skatteintäkter 808 591 789 335 -19 256 
Kommunal ek. utjämning 298 047 303 138 + 5 091 
Summa:  -14 165 
 
Förutsättningarna har därmed förändrats att de samlade intäkterna via skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning har försämrats med -14 156 000 kronor.  
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 Diarienummer 
   KS 0032/16 
 
§ 231 forts.  
Reviderade budgetramar 2017-2019 
 
Till detta ska då läggas de 20 748 000 kronor kommunen får i utökat statsbidrag ur välfärds-
miljarderna. Jämfört med juni har budgetutrymmet totalt sett förbättrats med 6 584 000 
kronor. 
 
 (Tkr) Juni Oktober Förändring 
Skatteintäkter 808 591 789 335 -19 256 
Kommunal ek. utjämning 298 047 323 887 +25 840 
Summa: +6 584 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2016, § 282 
Allmänna utskottets protokoll 25 oktober 2016, § 125 
Ekonomienhetens skrivelse 25 oktober 2016 
Budgetramar drift 
Resultatbudget 
Ekonomienhetens skrivelse gällande Utvecklingsmedel för cirkulär odling 
 
Jäv 
 
Kenneth Forssell (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kristoffer Hansson (MP): Omsorgsnämnden ska få utökad ram med 5 000 000 kronor år 
2017. Pengarna tas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag nr 1-3. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag nr 4 gällande anslag till kommunstyrelsens 
utvecklingsreserv mot Kristoffer Hanssons yrkande. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer 
 
Ingalill Fahlström (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Sune Frost (MP). 
 
Beslutsexpediering: Akt, Ekonomienheten, Nämnderna 
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 Diarienummer 
   KS 0012/15 
 
§ 232 
 
Kommunstyrelsens och utbildningsnämndens redovisning över hur de 
fullgjort sina uppdrag i enlighet med beslut i kommunfullmäktige den 25 
april 2016 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Redovisningen av hur kommunstyrelsen och utbildningsnämnden fullgjort uppdraget 

utifrån givna fullmäktigemål godkänns. 
 
2.  Omsorgsnämndens redovisning ska ske i januari 2017. 
 
Sammanfattning  
 
I budget 2015 antogs fullmäktigemål för nämnder och bolag. 2015 var första året som 
fullmäktigemål antogs enligt den nya styrmodellen.  
 
För vissa mål var arbetet redan igång före 2015 till exempel utifrån bredbandsstrategi eller 
Närljus handlingsplan. För andra mål är det en längre process med att till exempel skapa en 
handlingsplan och aktiviteter för att klara uppdraget enligt fullmäktigemålen. Man måste se 
uppdraget med fullmäktigemålen och även måluppfyllelsen ur ett längre tidsperspektiv. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) och utbildningsnämndens ordförande Allan 
Cederborg (M) redovisar hur kommunstyrelsen och utbildningsnämnden fullgjort sina 
uppdrag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2016, § 285 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 31 oktober 2016, § 52 
Utbildningsnämndens protokoll 20 oktober 2016, § 106 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 oktober 2016, § 184 
Allmänna utskottets protokoll 11 oktober 2016, § 124 
Kommunchefens skrivelse 3 oktober 2016 
Analys av fullmäktigemål för bokslut 2015 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Nämnderna  
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 Diarienummer 
   KS 0400/15 
 
§ 233 
 
Höjd maxtaxa inom äldrevården 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Maxtaxan inom äldreomsorgen höjs enligt det nya regelverket, innebärande att en 

tolfteddel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet tas ut, från den 1 januari 2017. 
 
Sammanfattning  
 
I 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om beräkning av avgifter inom 
äldre- och handikappomsorgen. Flera av avgifterna är knutna till prisbasbeloppet. 
Den 1 juli 2016 trädde ändringar i bestämmelserna om högkostnadsskydd (8 kap. 5 § 
socialtjänstlagen) i kraft. 
 
Prisbasbeloppet är för år 2016 44 300 kronor och för år 2017 kommer prisbasbeloppet att vara 
44 800 kronor (källa SCB 21 september 2016). 
 
Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal 
hälso- och sjukvård får från och med den 1 juli 2016 uppgå till högst en tolftedel av 
0,5392 gånger prisbasbeloppet. Från och med den 1 juli 2016 motsvarar det 
1 991 kronor per månad och för år 2017 motsvarar det 2013 kronor per månad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2016, § 284 
Allmänna utskottets protokoll 8 november 2016, § 136 
Omsorgsnämndens protokoll 5 oktober 2016, § 114 
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 27 september 2016 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Ove Schönning (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0454/16 
 
§ 234 
 
Inköp Gävleborgs delårsrapport januari-augusti 2016 
  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Delårsrapporten för Inköp Gävleborg godkänns. 

 
 
Sammanfattning  
 
Inköp Gävleborgs har lämnat delårsrapport per den 31 augusti 2016. Delårsrapporten visar på 
ett överskott, vilket ger möjlighet att på helåret 2016 delvis återställa det balanskravs-
underskott som uppkommit de senaste åren.  
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2016, § 286 
Allmänna utskottets protokoll 8 november 2016, § 132 
Kommunledningskontorets skrivelse 1 november 2016 
Delårsrapport januari-augusti 2016 
 
Yrkanden 
 
Kennet Hedman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Inköp Gävleborg 
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 Diarienummer 
   KS 0481/16 
 
§ 235 
 
Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Birgitta Backman (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har entledigat Lisa Qvist (S) från sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska därför göras. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): Birgitta Backman (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Utbildningsnämnden 
Birgitta Backman 
Förtroendemannaregister 
Lönekontoret 
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 Diarienummer 
   KS 0479/16 
 
§ 236 
 
Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Roger Kastman (KD) väljs till ny ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har entledigat Else-Marie Andersson (KD) från hennes uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning.  Fyllnadsval ska därför göras. 
 
Yrkanden 
 
Lars Björkbom (KD): Roger Kastman (KD) väljs till ny ledamot. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Roger Kastman 
Förtroendemannaregister 
Lönekontoret 
Demokratiberedningen 
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 Diarienummer 
   KS 0514/16 
 
§ 237 
 
Motion från Lars G Eriksson (SD) om att bjuda in föreläsare kring 
drogers verkan från årskurs 6 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Lars G Eriksson (SD) yrkar i motion diarieförd 7 december 2016 att kommunen årligen 
genom samtal med skolorna bjuder in föreläsare, för information till elever och föräldrar i 
frågor kring alkohol och drogers skadeverkningar redan från årskurs 6 i skolan. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att motionen skickas till 
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   KS 0534/16 
 
§ 238 
 
Avsägelse från Jonny Mill (LB) som ledamot i kommunfullmäktiges 
jämställdhetsberedning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Jonny Mill (LB) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i  
 kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning. 
 
2. Fyllnadsval sker senare. 
 
Sammanfattning 
 
Jonny Mill (LB) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges 
jämställdhetsberedning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om Jonny Mill kan entledigas från sitt uppdrag. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Jonny Mill 
Jämställdhetsberedningen 
Förtroendemannaregister 
Lönekontoret 
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 Diarienummer 
   KS 0518/16 
 
§ 239 
 
Avsägelse från Mia Sparrow (L) som ledamot i utbildningsnämnden och 
kommunfullmäktiges demokratiberedning. Fyllnadsval 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Mia Sparrow (L) beviljas entledigande från sina uppdrag som ledamot i  
 utbildningsnämnden och ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning. 
 
2. Susanne Blomqvist (L) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden. 
 
3. Mia Sparrow (L) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
4. Bertil Skoog (L) väljs till ny ledamot i kommunfullmäktiges  
    demokratiberedning. 
 
5. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
Sammanfattning 
 
Mia Sparrow (L) har begärt entledigande från sina uppdrag som ledamot i 
utbildningsnämnden och kommunfullmäktiges demokratiberedning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om Mia Sparrow kan beviljas entledigande från 
sina uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Yrkanden 
 
Maud Jonsson (L): Susanne Blomqvist (L) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden. Mia 
Sparrow (L) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. Bertil Skoog (L) väljs till ny ledamot 
i kommunfullmäktiges demokratiberedning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Maud Jonssons yrkande under proposition och finner att kommun-
fullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Susanne Blomqvist 
Mia Sparrow 
Bertil Skoog 
Förtroendemannaregister 
Lönekontoret 
Demokratiberedningen, Utbildningsnämnden 
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