
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00 -  17:45 
 
Beslutande: Marit Holmstrand (S)  Marie Mill (LB) 
 Stina Michelson (S) Leif Hansen (-) 
 Örjan Fridner (S)                   Yvonne Oscarsson (V) 
 Tommy Borg (S) Kenneth Forssell (V) 
 Markus Evensson (S) Maria Sellberg (V) 
 Annelie Wallberg (S) Stig Andersson (V) 
 Leif Persson (S) Harald Noréus (FP) 
 Maria Andersson (S) Maud Jonsson (FP) 
 Peter Engdahl (S) tjg ers Bertil Skoog (FP) 
 Vanja Isaksson (S) tjg ers László Gönczi (MP) 
 Mostafa Touil (S) tjg ers Kristoffer Hansson (MP) 
 Ove Schönning (S) tjg ers Karin Jansson (MP) tjg ers 
 Lars Molin (M) Lars G Eriksson (SD) 
 Marie-Louise Hellström (M) Mikael Olsson (SD) 
 Torsten Hellström (M) Anton Ring Hedman (SD) 
 Kennet Hedman (M) Stefan Andersson (SD) 
 Erik Nygren (M) Benny Bergström (SD) 
 Jan Hedlund (M) 
 Allan Cederborg (M) tjg ers 
 Björn Brink (C) ordförande 
 Olle Fack (C) 
 Helena Brink (C) 
 Ulf Nyman (C) tjg ers 
 
Övriga deltagande Kommunchef Claes Rydberg 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Kennet Hedman (M) och Markus Evensson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-06-25 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  131-146 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Björn Brink 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Kennet Hedman 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Markus Evensson 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 
 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2015-06-22 
 
Datum för anslags upprättande  2015-06-26 
 
Datum för anslags nedtagande  2015-07-20 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 
 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 131 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 132 
 
Justerare 
 
Kennet Hedman (M) och Markus Evensson (S) utses att justera protokollet till-
sammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 25 juni 2015, kl 15:00 
på kommunkansliet. 
 
§ 133 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 12 juni 2015. Kun-
görelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 12 juni 2015 i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 
sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
§ 134 
 
Meddelanden 
 
Gruppledarna har kommit överens om särskilda talartider för dagens 
sammanträde. Dessa är utskickade till kommunfullmäktige. Hålltider för dagen är 
utdelade. 
 
Länsstyrelsen har utsett ny ledamot efter Anne Hamrén (S). Ny ledamot blir 
Tommy Borg och ny ersättare Ove Schönning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om två ej kungjorda, men anmälda 
interpellationer och tre medborgarförslag får upptas på dagordning. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 
 
§ 135 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på en tidigare ställd 
fråga från Örjan Fridner (S) gällande radikalisering. 
 
László Gönczi (MP) undrar vad som har hänt med omsorgsnämndens 
begäran om att tillsätta en grupp som arbetar med främlingsfientlighet och 
radikalisering. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Örjan Fridner (S) ställer en fråga om Ljusdals Taxi. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Bodil Eriksson ställer en fråga om vilka konstruktiva förslag som 
kommunalrådet Lars Molin lagt för att effektivisera organisationen och 
vilka strukturella besparingar finns i budgeten för 2016 som gör att 
nämnderna slipper stora och smärtsamma nedskärningar de kommande 
åren? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågorna. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 2015-06-22 
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omsorgsförvaltningen ............................................................................................................... 17 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 Diarienummer 
   KS 0234/15 
 
§ 136 
 
Kommunens skattesats budgetår 2016 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Skattesatsen för år 2016 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 kronor per 

skattekrona. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunens skattesats föreslås vara oförändrat 22:36 kronor per skatte-
krona, vilket är 22:36 kronor i skatt per intjänad hundralapp. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 11 juni 2015, § 177 
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 79 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 maj 2015 
 
Yrkanden   
 
Helena Brink (C), Yvonne Oscarsson (V), Marie Mill (LB), Lars Molin (M), Harald Noréus 
(FP) och Örjan Fridner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag att skattesatsen för år 2016 
behålls oförändrad med utdebitering 22:36 per skattekrona. 
 
Kristoffer Hansson (MP): Skattesatsen ska höjas till 22:66 kronor per skattekrona. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller Helena Brink (C) m fl yrkande.  
 
Reservationer 
 
László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP) reserverar sig till 
förmån för Kristoffer Hanssons yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomienheten  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 137 
 
Budget 2016 och ELP 2017-2018 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunens budget 2016 med fördelning av ekonomiska ramar för 2016 samt 

ekonomisk långtidsplan för 2017-2018 godkänns. 
 
2. Finansiella mål 2016-2020 godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Utifrån de nya riktlinjerna för budgetprocessen skall kommunens budget i sin helhet tas av 
fullmäktige i juni. I samband med budget 2016 skall också finansiella mål föreslås för 
perioden 2016-2020. Detta i enlighet med riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
 
Finansiella mål 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har angett att långsiktigt bör kommunernas 
nettokostnader vara 98 procent av skatteintäkter och statsbidrag. De tio senaste åren har 
detta nyckeltal varit 98,2 procent för Ljusdal. Detta har stärkt kommunens ekonomi. 
 
De tre senaste åren har dock nettokostnadsökningarna varit betydligt högre än ökningen av 
skatteintäkter och statsbidrag. Något som renderat i fallande resultat och ett negativt resultat 
2014 där kommunen inte klarade balanskravet. 
 
Budgetberedningen anser därmed att på kort sikt är det viktigast att nettokostnaderna inte 
ökar snabbare än intäkterna och att balanskravet klaras. Det årliga målet föreslås därmed 
under perioden vara ett resultatmål på en halv procent av skatteintäkter och statsbidrag. I 
jämförelse med det tidigare målet att nettokostnaderna skall vara 98 procent av intäkterna 
innebär detta en lägre resultatnivå. Motivet till den lägre nivån är dels nuläget med ett 
negativt balanskravsresultat 2014, men också att även denna lägre resultatnivå ger en 
faktiskt stärkt ekonomi. Anledningen till detta är ökande pensionskostnader under perioden 
som kommer att minska pensionsskulden. På lång sikt föreslås ett balansmål där soliditeten 
skall vara 7 procent (-0,5 %; 2014) år 2020. Klaras resultatmålet och riktlinjer för 
investeringar följs beräknas detta mål klaras. 
 
Jämförelser med standardkostnad 
I bilaga finns en jämförelse för utbildning och omsorg. Här jämförs våra kostnader med 
standardkostnad samt liknande kommuners avvikelse från standardkostnad. 
 
Resultatbudget 2016-2018 
Budgetberedningens förslag innebär en resultatnivå på 5,7 miljoner kronor 2016, 6,5 
miljoner kronor 2017 och 11,2 miljoner kronor 2018. Detta är i enlighet med det årliga 
finansiella målet. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 
 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 137 forts.  
 
Budget 2016 och ELP 2017-2018 
 
Budgetramar 2016 - 2018 
Budgetberedningen föreslår inga ändrade budgetramar utan beslutad ELP ligger fast. För 
2018 föreslås en uppräkning för inflation. 
 
En central lönepott finns också i enlighet med beslutad budgetprocess. Föreslagna 
budgetramar kommer därmed att förändras med tilläggsbudgetar för ökade lönekostnader. 
 
Kommunstyrelsens tilläggsbudget föreslås till 1,9 miljoner kronor. Detta är medel som 
kommunstyrelsen under året har till förfogande att besluta över. 
 
Kommunstyrelsens utvecklingsreserv 
Budgetberedningen föreslår att det till kommunstyrelsen avsätts en utvecklingsreserv på 10 
miljoner kronor årligen för att möta en omvärld i förändring. 
 
Investeringsbudget 2016-2018 
Utifrån gällande riktlinjer för investeringar har nämnderna gjort prioriteringar av objekt 
utöver ram. Budgetberedningen har genomfört en investeringsdialog med nämndsföre-
trädare och tjänstemän. Budgetberedningen har utifrån denna process lagt förslag till 
investeringsplan. 
 
Enligt riktlinjerna skall alla investeringar självfinansieras utom investeringar som ger 
minskade kostnader, internleasing skogsmaskiner samt strategiska investeringar för att 
utveckla Ljusdal. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 11 juni 2015, § 178 
Allmänna utskottets förslag 2 juni 2015, § 80 
Budgetberedningens förslag 25 maj 2015 
Förslag budget 2016 
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar om budgetförslaget. 
 
Partiföreträdarna ges möjlighet till ett allmänt och övergripande inledningsanförande, max sju 
minuter per parti. Varje partiföreträdare har rätt till max två repliker á en minut. 
 
Talarordning: 
 
Markus Evensson (S), Lars Molin (M), Benny Bergström (SD), Helena Brink (C),  
Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (FP), Kristoffer Hansson (MP) och Marie Mill (LB). 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 137 forts.  
 
Budget 2016 och ELP 2017-2018 
 
Nämndsordförandena redogör för nämndernas ansvarsområden under max fem minuter 
vardera.  
 
Talarordning: 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M), omsorgsnämndens ordförande Helena Brink 
(C) och utbildningsnämndens ordförande Allan Cederborg (M). 
 
Yrkanden  
 
Helena Brink (C), Yvonne Oscarsson (V), Olle Fack (C), Lars Molin (M), Harald Noréus (FP) 
och Örjan Fridner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kristoffer Hansson (MP): Avslag på punkt 1 i kommunstyrelsens förslag.   
 

1. Posten kommunstyrelsens utvecklingsreserv plockas bort  
2. Posten Utvecklingsprojekt minskas med 1 mkr 
3. Posten Fritidsverksamhet minskas med 1 mkr 
4. Kommunledningskontorets budget justeras ned med 2,5 mkr 2016-2018 då bredband 

ska bekostas av Ljusdals energi enligt tidigare beslut 
5. Utbildningsnämndens budget 2016-2018 ska utökas med 12 mkr per år 
6. Omsorgsnämndens budget 2016-2018 ska utökas med 18 mkr/år 

 
Ovanstående yrkanden förutsätter att kommunfullmäktige beslutar om en skattehöjning. 
 
László Gönczi (MP): För 2016 års budget antas följande mål som tillägg till de redan 
befintliga; Personalen ska vara delaktig, engagerad, nöjd och frisk. 

 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag mot 
Kristoffer Hanssons yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Helena 
Brinks m fl yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons tilläggsyrkande 
nr 1. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons tilläggsyrkande 
nr 2. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 
 Diarienummer 
   KS 0014/15 
 
§ 137 forts.  
 
Budget 2016 och ELP 2017-2018 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons tilläggsyrkande 
nr 3. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons tilläggsyrkande 
nr 4. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Ordföranden konstaterar att i och med att tilläggsyrkandena nr 1-4 avslagits så faller 
Kristoffer Hanssons tilläggsyrkanden nr 5 och 6 eftersom de då är ofinansierade. 
 
Reservationer 
 
László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP). 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis tilläggsyrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för László Gönczis tilläggsyrkande, Nej-röst för avslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 25 Nej-röster mot 9 Ja-röster, 6 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat 
avslå tilläggsyrkandet. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Revisionen 
Ekonomienheten 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 Diarienummer 
   KS 0216/15 
 
§ 138 
 
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kommunstyrelse och ledamot och 
ersättare utbildningsnämnden för återstoden av mandatperioden. 
Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter 
stiftelse år 2015  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Irene Jonsson (S) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen. 
 
2. Vanja Isaksson (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
3. Kjell Nilsson (S) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden. 
 
4. Lisa Qvist (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
5. Sven Cahling (S) väljs till ny ledamot styrelsen för stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter. 
 
 
Sammanfattning 
 
Anne Hamrén (S) har beviljats entledigande från sina uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt styrelsen för stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter. 
 
Fyllnadsval ska därför göras.  
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): Irene Jonsson (S) väljs till ledamot i kommunstyrelsen. Eftersom hon 
är ersättare i kommunstyreslen yrkas att Vanja Isaksson (S) väljs till ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Kjell Nilsson (S) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden. Eftersom han är ersättare i 
utbildningsnämnden yrkas att Lisa Qvist (S) väljs till ny ersättare. 
 
Sven Cahling (S) väljs till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Karin Jonsson i Ängsäter. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons yrkanden. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller dessa. 
 
Beslutsexpediering 
Akt, De valda, Förtroendemannaregister 
 Utbildningsnämnden, Stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter, Anette Swed 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

11 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 
 Diarienummer 
   KS 0214/15 
 
§ 139 
 
Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden för återstoden av 
mandatperioden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Jan Nordlinder (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Ronnie Karlsson (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
Fyllnadsval måste därför göras. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S) yrkar att Jan Nordlinder (S) väljs till ny ersättare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Jan Nordlinder 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 Diarienummer 
   KS 0296/15 
 
§ 140 
 
Avsägelse från Maj-Britt Tönners (C) som ledamot och ordförande i 
valnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Maj-Britt Tönners (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot och  
 ordförande i valnämnden. 
 
 
Sammanfattning  
 
Maj-Britt Tönners (C) har begärt avsägelse från sitt uppdrag som ledamot och 
ordförande i valnämnden. 
 
Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Maj-Britt Tönners 
Valnämnden 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 Diarienummer 
   KS 0291/15 
 
§ 141 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande Ramsjöprojektets kostnader 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars Molin 
gällande Ramsjöprojektets kostnader. 
 
I interpellationen skriver Markus Evensson: 
 
”Under en längre period har Inköp Gävleborg drivit ett Vinnova-finansierat projekt som till 
stor del handlat om att upphandla livsmedel och matsituationen inom äldreomsorgen. Idén är 
god och ger tydligen en del uppmärksamhet ute i Sverige. Projektet har drivits i Ljusdals 
kommun och för elever och äldre personer som behövt matservice, endera på vård- och 
omsorgsboende eller i egna hemmet i Ramsjö. Detta projekt har det aldrig beslutats om att 
genomföra i en politisk församling och vi har nu fått höra att detta projekt är förlängt med 
campingen som lagar maten i Ramsjö.  
 
I februari i år tog kommunstyrelsens allmänna utskott ett beslut att utreda situationen i 
Ramsjö utifrån ett landsbygdsperspektiv då skolan numer är nedlagd och affären är 
nedläggningshotad. Det vi fick läsa i den lokala tidningen var att kommunchefen anställt en 
speciell utredare för detta för att genomföra denna utredning.” 
 
Markus Evensson ställer följande frågor: 
  

1. Vad har Vinnova-projektet kostat Ljusdals kommun? 
2. Vem har beslutat att förlänga projektet i Ramsjö?  
3. Har avtalet skrivits om, då det inte finns några elever att laga mat till? 
4. Vad är kostnaden för utredningen om fortsättningen på Ramsjöprojektet? (en anställd 

utredare, mm?) 
5. Hur långt går kommunchefens delegation på att anställa för obudgeterade utgifter? 
6. Vad är tanken att denna utredning ska leda till? 

 
Ordföranden frågar om interpellationen får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt, Markus Evensson, Lars Molin 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 
 Diarienummer 
   KS 0290/15 
 
§ 142 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till omsorgsnämndens 
ordförande gällande åtgärder för att klara budget 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande fullmäktigesammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har lämnat en interpellation till omsorgsnämndens ordförande Helena 
Brink (C). 
 
I interpellationen skriver Markus Evensson: 
 
”När kommunfullmäktige tog budgeten inför 2015 hade omsorgsnämnden redan då ett prekärt 
läge. Med beslut om att inte stänga något äldreboende samt att fortsätta köpa platser på 
regionens närsjukvårdsavdelning. Samtidigt som det var ett stort underskott mestadels p g a 
socialtjänsten. Läget inför 2015 var inte lätt.  
 
Jag hade förväntat mig rätt många och storslagna förslag. Inför valet pratades det om att 
privatisera centralköket och att äldreomsorgen skulle kunna upphandlas. Vad har vi fått från 
omsorgsnämnden? Sänkt bemanningsgrad inom äldreomsorgen? Sänkt arbetstid för en mindre 
del av omsorgens personal? Utredningarna staplas på varandra. Redan i maj månad uttalade 
Helena Brink att budgeten inte kommer att klaras under 2015. Vad har hänt sedan?” 
 
Markus Evensson vill att Helena Brink redogör för: 
 
Vilka förslag lägger centerpartiet för att klara budgeten? 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
Helena Brink 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 Diarienummer 
   KS 0293/15 
 
§ 143 
 
Medborgarförslag gällande att allmänheten får ställa frågor om 
årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde med fullmäktige.  
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 Diarienummer 
   KS 0294/15 
 
§ 144 
 
Medborgarförslag gällande att införande av s k intraprenader inom 
utbildnings- och omsorgsförvaltningen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att Ljusdals 
kommun aktivt arbetar för införande av så kallade intraprenader inom utbildnings- och 
omsorgsförvaltningarna.  
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 Diarienummer 
   KS 0292/15 
 
§ 145 
 
Medborgarförslag gällande nedläggning av badet i Kyrksjön 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att badet 
i Kyrksjön läggs ned och att resurserna istället satsas på Norebadet och Folkparks-
badet. 
 
Ordföranden förslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för 
beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen  
Förslagsställaren 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 
 Diarienummer 
   KS 0286/15 
 
§ 146 
 
Medborgarförslag över parkanläggning utanför badhuset i Färila 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige gällande 
parkanläggning utanför badhuset i Färila. 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för 
beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 
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