PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-04-29

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00 - 22:10

Beslutande:

Marit Holmstrand (S)
Sören Görgård (C)
Roland Bäckman (S)
Helena Brin (C)
Björn Mårtensson (S)
Björn Brink (C) § 100
Tommy Borg (S)
Ingrid Olsson (C) § 96-99
Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf
Maj-Britt Tönners (C)
Peter Engdahl (S)
Leif Hansen (SRD)
Malin Ängerå (S)
Jonny Mill (SRD)
Leif Persson (S)
Willy Eriksson (-)
Jenny Breslin (S)
Thomas Wandel (SRD)
Annelie Wallberg (S)
Yvonne Oscarsson (V) § 96-99
Markus Evensson (S)
Stig Andersson (V)
Inger Isaksson Granqvist (S) tjg ers Erika Larsdotter Thimrén (V) tjg er
Per-Gunnar Larsson (S) tjg ers
Bertil Skoog (FP)
Maria Andersson (S) tjg ers
Harald Noréus (FP)
Jan Hedlund (M)
Maud Jonsson (FP)
Lars Molin (M)
László Gönczi (MP)
Desiré Eriksson (M)
Ingalill Fahlström (MP) tjg ers
Erik Nygren (M)
Mikael Olsson (SD)
Christer Sjöström (M)
Benny Bergström (SD)
Birgitta Israelsson (M)
Lars Björkbom (KD)
Kennet Hedman (M)

Övriga deltagande

Kommunrevisionens ordförande Bengt Nyström (FP) § 99
Ekonomichef Nicklas Bremefors, § 100
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Utses att justera

Markus Evensson (S) och Bertil Skoog (FP)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-05-06

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................

Karin Höglund
Ordförande

...........................................................................

Ulla-Britt Gidemalm
Justerande

...........................................................................

Markus Evensson
Justerande

...........................................................................

Bertil Skoog

Paragrafer

96-100

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-04-29

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-04-29

Datum för anslags upprättande

2013-05-06

Datum för anslags nedtagande

2013-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-04-29

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 96
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 97
Justerare
Markus Evensson (S) och Bertil Skoog (FP) utses att justera protokollet
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 6 maj 2013
kl 14: 00 på kommunkansliet.
§ 98
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 19 april 2013. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 19 april 2013 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen utsett Birgitta Israelsson (M) till ny
ledamot efter Pekka Kankare (M). Till ny ersättare efter Birgitta Israelsson har
Caroline Forslund utsetts. Länsstyrelsen har också utsett Mats Nygårdh (FP) till
ny ersättare efter Mia Sparrow (FP).
Valen gäller till och med 31 oktober 2014.

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i
kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också
möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige.
Ingen fråga ställs, frågestunden avslutas därmed.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-04-29

§ 99 Revisionsberättelse 2012 för Ljusdals kommun ............................................................... 5
§ 100 Bokslut 2012 .................................................................................................................. 7

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-04-29
Diarienummer

KS 0022/12

§ 99

Revisionsberättelse 2012 för Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Revisionsberättelsen noteras till protokollet.
2. Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda
för verksamhetsåret 2012:
Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD), Thomas Wandel (SRD), Malin Ängerå
(S), Annelie Wallberg (S), Leif Persson (S), Björn Mårtensson (S), Markus
Evensson (S), Roland Bäckman (S), Harald Noréus (FP), Maud Jonsson (FP),
Lars Molin (M), Erik Nygren (M), Christer Sjöström (M), Yvonne Oscarsson (V),
Stig Andersson (V), Ingalill Fahlström (MP), László Gönczi (MP), Lars
Björkbom (KD), Helena Brink (C), Ingrid Olsson (C) och Maj-Britt Tönners (C)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
3. Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2012:
Jonny Mill (SRD), Malin Ängerå (S), Leif Persson (S), Stina Michelson (S), PerGunnar Larsson (S), Bertil Skoog (FP), László Gönczi (MP), Erika Larsdotter
Thimrén (V), Marit Holmstrand (S) och Ingrid Olsson (C) anmäler jäv och deltar
inte i beslutet.
4. Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda
för verksamhetsåret 2012:
Thomas Wandel (SRD), Peter Engdahl (S), Maria Andersson (S), Markus
Evensson (S), Per-Gunnar Larsson (S), Maud Jonsson (FP), Kennet Hedman (M),
Yvonne Oscarsson (V) och Ingrid Olsson (C) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
5. Ansvarsfrihet beviljas för myndighetsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2012:
Björn Mårtensson (S) och Tommy Borg (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
6. Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2012:
Birgitta Israelsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-04-29
Diarienummer

KS 0022/12

§ 99 forts.

7. Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda för
verksamhetsåret 2012:
Leif Persson (S), Maud Jonsson (FP), Maj-Britt Tönners (C) och László Gönczi
(MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Bengt Nyström (FP), ordförande i kommunrevisionen, läser och kommenterar
revisionsberättelse och bilaga för verksamhetsåret 2012.
Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2012 godkänns.
Revisorerna riktar kritik mot utbildningsnämndens ansvarsutövande.
Bedömningen är att nämndens agerande kan åsamka en förtroendeskada för
kommunen. Revisorerna riktar också kritik mot kommunstyrelsen för bristande
uppsikt över utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen borde ha agerat för att lösa
problemen inom utbildningsnämnden.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-04-29
Diarienummer

KS 0022/12
§ 100

Bokslut 2012
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen godkänns.
2. I nästa års årsbokslut ska det finnas ett avsnitt om ”Klimat och miljö”.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda frågan om att till nästa år redovisa
ett miljöbokslut med mål och måluppfyllelse.

Sammanfattning
Ekonomichef Nicklas Bremefors presenterar årsredovisning 2012.
Ljusdals kommun redovisar ett starkt bokslut för år 2012. Resultatet är positivt
med 24,1 mkr. Främst beror detta på återbetalningar av AFA premier med 20,3
mkr, samt återföring av nedskrivningar med 7,9 mkr. Återföringen av
nedskrivningarna är utifrån nya rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR).
Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott med 4,9 mkr. Nettokostnaderna
har under året ökat med 35 mkr. Omsorgsnämndens kostnader har ökat med 20
mkr och utbildningsnämndens med 18 mkr. Dessa siffror kan jämföras med att
skatteintäkter och statsbidrag endast ökas med 7 mkr under 2012.
Investeringarna hr under året varit 38 mkr, om man bortser från finansiella
investeringar. En nivå som är lika stor som avskrivningarna.
Finansnettot är 2,7 mkr vilket är andra året under 2000-talet som kommunen haft
ett positivt finansnetto. Orsaken är minskade låneskulder, låga räntor och
återföring av tidigare nedskrivningar.
Under 2012 har låneskulden minskat med 25 mkr och i januari 2013 har den
återstående låneskulden om 20 mkr amorterats av. Kommunen är idag fri från
låneskulder.
Soliditeten förbättrades med två procentenheter från 64% till 66%. Om man
räknar med pensionsförbindelsen har soliditeten stärkts med 3 procentenheter från
-3% till 0%.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-04-29
Diarienummer

KS 0022/12
§ 100 forts.
Under året har också 5 mkr avsatts till pensionsfond i enlighet med kommunens
pensionsplan. Till pensionsfonden har totalt avsatts 35 mkr och värdet på
innehavet var vid årsskiftet 38 mkr.
Verksamhet 2012
-

tematiskt tillägg vindkraft beslutat
rustat IP- LBK kvar i elitserien
beslut om att överta hemsjukvården
beslut att ta emot ensamkommande flyktingbarn
kommundag på Slotte
Hälsingegårdar världsarv
beslut om att Stenegård ska vara i kommunal regi till 31 december 2015
för att kunna utvecklas

Vad händer 2013?
-

Lokal utvecklingsstrategi
Lokal strategi besöksnäringen
Översiktsplan Järvsö tar form
Start parkområde Östernäs
Beslut om handelsområde Östernäs
Ny länstransportplan- planfri korsning 2014
Beslut om flytt av timmeromlastningen
Skarpare läge om en terminal i Bränta
Invigning världsarvet och besökscentret

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 april 2013, § 115
Årsredovisning 2012
Enligt den särskilda talarordning, som kommunfullmäktige brukar tillämpa vid
årsredovisningen, redogör nämndordförandena i maximalt fem minuter vardera
för sina verksamheter.
-

Roland Bäckman (S) redogör för kommunstyrelsens verksamhet
Markus Evensson (S) redogör för omsorgsnämndens verksamhet
Malin Ängerå (S) redogör för utbildningsnämndens verksamhet
Rolf Paulsson (SRD) redogör för myndighetsnämndens verksamhet
Kurt Ericsson (S) redogör för överförmyndarnämndens verksamhet

Partiföreträdarna ges möjlighet till ett allmänt och övergripande inledningsanförande, max fem minuter per parti. Anförande sker av Leif Persson (S),
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-04-29
Diarienummer

KS 0022/12
§ 100 forts.
Lars Molin (M), Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD), Yvonne Oscarsson (V),
Harald Noréus (FP), László Gönczi (MP) och Lars Björkbom (KD).
Därefter håll en fri, allmän debatt enligt gängse debattregler.
Yrkanden
Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD), Björn Brink (C) och Benny Bergström
(SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna årsredovisningen.
László Gönczi (MP): I nästa års årsbokslut ska det finnas ett avsnitt om ”Klimat
och miljö”.
F d förvaltningschefen Stefan Meullers avgångsvederlag ska belasta
kommunstyrelsen.
Björn Brink (C): Kommunstyrelsen får i uppdrag att till nästa år redovisa ett
miljöbokslut med mål och måluppfyllelse.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
om att i nästa års bokslut ska det finnas ett avsnitt om ”Klimat och miljö”.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
om att f d förvaltningschefen Stefan Meullers avgångsvederlag ska belasta
kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 28 Ja-röster mot 9 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige
beslutat avslå László Gönczis yrkande. Se separat omröstningsprotokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-04-29
Diarienummer

KS 0022/12
§ 100 forts.
Reservationer
László Gönczi (MP), Ingalill Fahlström (MP) och Jonny Mill (SRD)
Ordföranden frågar fullmäktige om Björn Brinks yrkande kan skickas till
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samtliga nämnder och förvaltningar
Revisionen
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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