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Karin Höglund
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-06-16

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 103
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 104
Justerare
Björn Mårtensson (S) och Helena Brink (C) utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 24 juni 2014, kl 11:00
på kommunkansliet.
§ 105
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 9 juni 2014. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 5 juni i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är
kungjort i laga ordning.

§ 106
Ledamöternas korta frågor
László Gönczi (MP) ställer en fråga om hur det går med kommunfullmäktiges
önskemål om fyra-veckors hämtning av sopor.
Eftersom varken ordförande eller vice ordförande i Ljusdal Renhållning AB finns
på plats kan inget svar lämnas.
László Gönczi (MP) ställer också en fråga om det är ovanligt stor belastning på
Individ- och familjeomsorgen.
Omsorgsnämndens ordförande Markus Evensson (S) svarar att det är väldigt hög
belastning just nu och framförallt på barn och ungdom.
Marie-Louise Hellström (M) ställer en fråga om varför inte rådet för
funktionshinderfrågor kallas till möten.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-06-16

Rådets ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan. En tillfällig sekreterare
är nu tillsatt och en kallelse till ett möte är skickad. Rådets ordförande hoppas att
en ordinarie tjänsteman snart tillsätts.
Torsten Hellström (M) ställer en fråga om den information som kommunstyrelsen
fick på rovdjurscenter i Järvsö i början på juni samt kostnaden för denna.
Vice ordförande i kommunstyrelsen Yvonne Oscarsson (V) svarar på frågan.
Kostnaden var marginell.
Ingrid Olsson (C) ställer en fråga om beredskap gällande sophantering i Los inför
bärplockarsäsongen.
Eftersom varken ordförande eller vice ordförande i Ljusdal Renhållning AB finns
på plats kan inget svar lämnas.

Allmänhetens frågestund

Singoalla Livingstone ställer en fråga om vilka bestämmelser som Leader Hälsingebygden har
var gäller att följa projektplaner.
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) svarar på frågan.
Magnus Eriksson ställer en fråga om bl a cykelturism i kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) svarar på frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-06-16
Diarienummer

KS 0054/14
§ 107

Ljusdals utvecklingsstrategi 2015-2020
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Lokal utvecklingsstrategi, LjUS 2015-2020, antas.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2014 om en ny vision för kommunen
liksom att anta en ny styrmodell. Styrmodellens huvudsakliga delar kan beskrivas
enligt nedan:
Visionen
Styrmodellen är hierarkiskt uppbyggd och visionen finns på högsta nivån. Detta
innebär att visionen styr övriga nivåer, Lokal utvecklingsstrategi, LjUS,
Ekonomisk långtidsplan, ELP och Årsbudget med kommunfullmäktiges mål till
nämnderna, nämndernas egna mål, verksamhetsplaner med mera.
LjUS
LjUS förhåller sig i tillämpliga delar till den Regionala Utvecklingsstrategin. Den
utgör kommunens 6-åriga plan och ska ur ett sådant perspektiv konkretisera
visionen. LjUS innehåller nedbrytbara mål och inriktningar för vidare hantering i
ELP och Årsbudget.
ELP
ELP förhåller sig till LjUS och ska ur ett sådant perspektiv konkretisera visionen.
ELP utgör kommunens 3-åriga plan och innehåller nedbrytbara mål samt
inriktningar för vidare hantering i Årsbudget.
Årsbudget med fullmäktigemål
Den årsbudget som fullmäktige årligen lämnar till respektive nämnd avses
innehålla så kallade fullmäktigemål, vilka ska utgöra fullmäktiges 1-åriga styrning
av respektive nämnd. Fullmäktigemålen är baserade på mål och inriktningar som
fastställts i vision, LjUS och ELP. Nämnden mottar fullmäktigemål respektive
avdelad budget och avses därefter med beaktande av vision, LUS och ELP
fastställa nämndens egna mål och planer helt ner till den dagliga verksamheten.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 11 mars 2014, § 39 att
förvaltningens förslag på LjUS 2015-2020 skulle remitteras till de i fullmäktige
representerade partierna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-06-16
Diarienummer

KS 0054/14
§ 107 forts.

Ljusdals utvecklingsstrategi 2015-2020
Sex partier, Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet,
Centerpartiet och Socialradikala Demokraterna har valt att lämna skriftliga
synpunkter.
De synpunkter som mottagits i de skriftliga svaren har i stora delar inarbetats i den
föreliggande versionen av LjUS. Flera av de förslag och synpunkter som
inkommit är i sin karaktär mer naturligt hemmahörande i ELP, Årsbudget eller i
nämndernas målprocesser varför de överförs för beredning i dessa sammanhang.
Föreliggande förslag till LjUS 2015-2020 är reviderat med beaktande av de sex
inkomna remissvaren. Utvecklingsstrategin relaterar, så som avsikten varit i
styrmodellen, till visionen och utgör samtidigt utgångspunkt för ELP och
Årsbudget liksom nämndernas målarbete.
De mått och indikatorer som följer med förslaget är uppföljningsbara och kommer
vid nämndernas återrapportering att utgöra viktiga och objektiva mått i
kommunens utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2014, § 130
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 80
Missiv, Ljusdals lokala utvecklingsstrategi
Ljusdals lokala utvecklingsstrategi 2015-2020
Remissvar
Allmänna utskottets protokoll 11 mars 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 6
Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2012, § 52
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 2018
Yrkanden
Lars Molin (M), Leif Persson (S), Yvonne Oscarsson (V), Leif Hansen (SRD) och Jonny Mill
(SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
László Gönczi (MP): Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen så att
utvecklingsstrategin kan remitteras till omsorgsnämnden och utbildningsnämnden
för yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-06-16
Diarienummer

KS 0054/14
§ 107

Ljusdals utvecklingsstrategi 2015-2020
Yrkanden forts.
Inledning stycke 3:
Stryk:
"varav de tre inledande lyftes fram som mer avgörande för kommunens utveckling
Bildning och utbildning:
Lägg till målet:
"Elever blir rustade för ett harmoniskt liv i samklang med naturen och i solidaritet
med världens utsatta."
Lägg till ett mått:
Andel elever som svarar ja på "främlingsfientlighet är ett problem i skolan",
LUPP eller annan enkät.
Miljöåtgärder inom utbildningsväsendet
Mångfald:
Lägg till ett mått:
Andel/antal fattiga barn
Karin Jansson (MP):
Infrastruktur och kommunikation
Nytt delmål:
Framkomlighet med cykel
Lägg till ett mått:
Antal meter cykelstråk i kommunen
Boende
Lägg till ett mått:
Antal tillgängliga lägenheter i olika kommundelar
Kultur och fritid
Stryk ”fritidsmöjligheter” under delmål så att meningen blir "Tillgång till idrott
motion och kultur"
Miljö:
Lägg till i brödtexten:
"Kommunen måste också ta ansvar för sin påverkan på klimatet och den globala
miljön. Genom ansvarsfull hushållning och medvetna inköp kan kommunen
minska den egna verksamhetens miljöbelastning och samtidigt vara ett föredöme
för kommuninvånare och för andra kommuner."
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-06-16
Diarienummer

KS 0054/14
§ 107 forts.

Ljusdals utvecklingsstrategi 2015-2020
Yrkanden forts.
Delmål/indikatorer:
Ändra "aktivt miljöarbete" till "antal utförda miljömålsåtgärder, åtgärdsprogram
för miljömålen i Gävleborgs län 2014-2020"
Lägg till mått:
Andel ekologiska inköp
Användning av fossil energi i kommunen som helhet
Helena Brink (C): Bifall till Karin Janssons yrkanden gällande Infrastruktur och
kommunikation. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta Ljusdals
kommuns utvecklingsstrategi, LjUS.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczi yrkande
om att återremittera ärendet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
detta.
Reservation
Karin Jansson (MP) och László Gönczi (MP).
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
gällande inledning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
gällande bildning och utbildning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
avslår detta.
Reservation
Karin Jansson (MP) och László Gönczi (MP)
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkanden
gällande infrastruktur och kommunikation. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning:
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-06-16
Diarienummer

KS 0054/14
§ 107 forts.

Ljusdals utvecklingsstrategi 2015-2020
Ja-röst för avslag, Nej-röst för bifall.
Omröstningsresultat
Med 24 Ja-röster mot 13 Nej-röster, 4 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll.
Reservationer
Karin Jansson (MP), László Gönczi (MP), Sören Görgård (C), Helena Brink (C),
Ingrid Olsson (C), Maj-Britt Tönners (C) och Ulf Nyman (C).
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkanden
gällande boende. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkanden
gällande kultur och fritid. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkanden
gällande miljö. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Reservation
Karin Jansson (MP) och László Gönczi (MP)
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczi yrkanden
gällande mångfald. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag gällande LjUS i övrigt. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen
Författningssamling
Nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-06-16
Diarienummer

KS 0182/14
§ 108

Vägval inför framtiden
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdalsalternativet bifalles.

Sammanfattning
Kommunchefen skriver den 29 april 2014:
Sedan en längre tid pågår dels en nationell diskussion om kommuners storlek och
bärkraft, dels flera initiativ för att sammanföra delar av kommuners verksamheter
i kommunövergripande associationer. Nuvarande regering har tydligt uttalat att
man inte kommer att ta något initiativ i kommunfrågan. I Hälsingland och
Gävleborgs län bedrivs eller planeras för gemensamma verksamheter. Aktuell för
vår kommun är den pågående utredningen om en gemensam organisation för
personalfrågor. Sedan tidigare samarbetar vi i bland andra Inköp Gävleborg
(kommunalförbund) och överförmyndarfrågor (där diskussion pågår om
gemensam nämnd med Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner). Vid
Hälsingerådets överläggningar diskuteras som exempel gemensam IT-verksamhet
liksom avfallshantering. I dagarna sammanförs gymnasieverksamheterna i fyra av
landskapets kommuner i ett gemensamt kommunalförbund. Med anledning av att
Region Gävleborg läggs ned övervägs hur flera av de verksamheter som bedrivits
där skall hanteras, i regionkommunen (landstinget) eller som gemensam
verksamhet mellan primärkommunerna.
De associationsformer som oftast nämns som alternativ för mellankommunala
samarbeten är kommunalförbund och gemensam nämnd. Samverkan vid avtal
mellan kommuner aktualiseras vid lösligare samverkan på lägre nivå, som till
exempel samverkan mellan yrkesgrupper i de olika kommunerna.
Den senare tiden har mer tydligt talats om begreppet Hälsinglands kommun, i
mening av en sammanslagning av kommunerna i landskapet.
Kommunchefen gavs vid kommunstyrelsens beredning den 14 mars 2014 i
uppdrag aktualisera frågan för politisk bedömning.
Kommunchefen ser två huvudsakliga inriktningar för framtiden.
•
•

Hälsingealternativet
Ljusdalsalternativet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-06-16
Diarienummer

KS 0182/14
§ 108 forts.

Vägval inför framtiden
Kommunchefen skriver att även om en ny vision för kommunen antagits, och att
den hela tiden utgår från Ljusdal som egen kommun, förefaller kommunen
befinna sig i en situation där ställning inte riktigt har tagits till vad vi tror om
kommunens möjliga framtid. Kommer Ljusdals kommun att kunna fungera som
egen kommun eller måste vi acceptera en framtid i ett större sammanhang?
En svårighet är att vi inte kan sia om framtiden, inte heller räkna på densamma,
utan prognosen kommer med nödvändighet att bygga på antaganden och därmed
värderingar. Vi kommer att utgå från våra erfarenheter, önskningar och känslor.
Men det är nu, skriver kommunchefen, som vi måste staka ut riktningen, ta
ställning. Att inte ta ställning kommer högst sannolikt att vara den sämsta vägen.
När vägvalet väl gjorts kommer enskilda avgöranden att vara så mycket enklare.
Kommunchefen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Ljusdalsalternativet.
Kommunstyrelsen föreslår 27 maj 2014, § 131 att kommunfullmäktige beslutar
enligt Ljusdalsalternativet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2014, § 131
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 65
Kommunchefens skrivelse 29 april 2014
Yrkanden
Leif Persson (S), Lars Molin (M), László Gönczi (MP), Leif Hansen (SRD),
Benny Bergström (SD), Kenneth Forssell (V), Harald Noréus (FP), Ingrid Olsson
(C), Torsten Hellström (M), Jonny Mill (SRD) och Willy Eriksson (-): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförandet ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-06-16
Diarienummer

KS 0024/13
§ 109

Tillståndsansökan för vindkraftprojektet Mjöberget i Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för en utvärdering av det
tematiska tillägget för vindkraft innan ytterligare beslut om vindkraft tas.

Sammanfattning
Eolus Vind AB ansökte i januari 2013 hos Länsstyrelsen i Dalarna om tillstånd för
miljöfarlig verksamhet enligt kapitel 9 i Miljöbalken. Eolus Vind AB planerade då
att anlägga en vindkraftsanläggning om upp till 15 vindkraftverk i ett område
cirka 15 kilometer väster om Järvsö. Verkens totalhöjd är maximalt 220 meter. I
samband med tillståndsansökan har också miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
upprättas. Den ansökan tillstyrktes inte av Ljusdals kommun då flertalet av verken
var placerade utanför det utpekade området i Ljusdals kommuns vindkraftplan,
varför Eolus nu reducerat sin ansökan till att bara omfatta sex vindkraftverk som
är placerade inom det område i Ljusdals kommuns vindkraftplan som utpekats
som lämpligt för vindkraft.
Länsstyrelsen Dalarna överlämnade i maj 2014 de nya reviderade
ansökningshandlingarna gällande tillståndsansökan för vindkraftprojektet
Mjöberget. Ljusdals kommun ska nu, om inga ytterligare synpunkter på ansökan
förs fram, tillstyrka ansökan eller använda sitt kommunala veto. Med kommunen
menas här såväl tillsynsmyndigheten som kommunstyrelsen. Med anledning av
detta skrivs två yttranden, varav detta är att betrakta kommunstyrelsens yttrande.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 maj 2014, § 79 att Ljusdals kommun
tillstyrker ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §.
Kommunstyrelsen föreslår 27 maj 2014, § 138 att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en utvärdering av det tematiska
tillägget för vindkraft innan ytterligare beslut om vindkraft tas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2014, § 138
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 79
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 13 maj 2014
Förslag till yttrande till länsstyrelsen Dalarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-06-16
Diarienummer

KS 0024/13
§ 109 forts.

Tillståndsansökan för vindkraftprojektet Mjöberget i Ljusdals kommun
Yrkanden
László Gönczi (MP), Sören Görgård (C) och Karin Jansson (MP): Ljusdals
kommun tillstyrker ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kap 4 §.
Leif Persson (S), Jonny Mill (SRD), Torsten Hellström (M), Harald Noréus (FP),
Stina Michelson (S) och Benny Bergström (SD): Ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för en utvärdering av det tematiska tillägget för vindkraft innan
ytterligare beslut om vindkraft tas.

Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Leif Perssons m fl yrkande om
återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Leif Perssons m fl yrkande att återremittera ärendet, Nej-röst för att avgöra ärendet
idag.
Omröstningsresultat
Med 33 Ja-röster mot 8 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat återremittera
ärendet. Se separat omröstningsprotokoll.
Reservationer
Karin Jansson (MP), László Gönczi (MP), Sören Görgård (C), Helena Brink (C),
Ingrid Olsson (C), Maj-Britt Tönners (C) och Ulf Nyman (C).

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Balanslista kf
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-06-16
Diarienummer

KS 0116/14
§ 110

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 gällande Ljusdals
kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Bredbandsstrategin för Gävleborgs län 2014-2020 för Ljusdals kommun antas.

Sammanfattning
Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för effektiv
förvaltning, företagande, sysselsättning och inte minst för att förenkla vardagen för
medborgare och företag. Det är viktigt att alla i Gävleborgs län har möjlighet att ta del och
dra nytta av det digitala samhälle som växer fram.
För att möta den digitala utvecklingen som länet står inför har Länsstyrelsen Gävleborg och
Region Gävleborg arbetat fram en regional bredbandsstrategi. Arbetet har skett i nära
samarbete med kommuner, nätoperatörer och andra bredbandsintressenter i länet. Syftet med
strategin är att länet ska få gemensamma mål och en handlingsplan över vad som behöver
göras i arbetet med bredband. Genom att samla länet kring bredbandsstrategin har Gävleborg
goda förutsättningar att lyckas med sin bredbandsutbyggnad.
Visionen är att ”i Gävleborg har vi bredband i världsklass. Vi främjar utveckling och tillväxt
genom högkvalitativt och tillgängligt bredband”.
Målet är att:
• Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband.
• År 2020 har 95 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
• År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
• År 2016 har 60 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s.
Allmänna utskottet beslutade den 11 mars 2014, § 37 att skicka strategin för yttrande
till Närljus.
Närljus ställer sig i sitt yttrande positiv till strategin och kommunens vision om att
hela vår kommun ska ha bredband i världsklass.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-06-16
Diarienummer

KS 0116/14
§ 110 forts.

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 gällande Ljusdals
kommun
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2014, § 135
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 55
Yttrande från Närljus 8 april 2014
Bredbandsstrategin för Gävleborgs län 2014-2020 för Ljusdals kommun
Yrkanden
Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag att anta bredbandsstrategin för
Gävleborgs län 2014-2020 för Ljusdals kommun.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ljusnet AB
Författningssamling

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-06-16
Diarienummer

KS 0013/14
§ 111

Prognos per april 2014, för kännedom
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2014, § 129
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 79
Helårsprognos per april 2014
Sammanfattning
Ljusdals kommun har en allvarlig ekonomisk situation. Nämnderna presenterar i
sin senaste prognos en budgetavvikelse på minus 27 miljoner kronor. De kraftigt
ökande kostnaderna måste bromsas för att kommunen ska klara ett nollresultat.
Kommunstyrelsen beslutade 27 maj 2014, § 129 att mot bakgrund av den prognos
kommunen har för 2014 och den kärva budgetsituationen inför 2015 införs ett
bromspaket som i första hand är riktat mot den inre organisationen i kommunen
och så lite som möjligt ska påverka våra kunder eller brukare. Kommunchefen får
i uppdrag att verkställa bromspaketet. Förvaltningsledningarna och nämndernas
presidier kallas till kommunstyrelsens sammanträde i augusti för att redovisa
åtgärder för 2014 samt hur man arbetar med strukturella långsiktiga åtgärder för
att klara budgetramarna 2015-2017. Nämnderna får i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i september redovisa plan för strukturella långsiktiga åtgärder för
att klara budgetramarna 2015-2017.
Yrkanden
Leif Persson (S), Malin Ängerå (S) och Leif Hansen (SRD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag om att informationen ska noteras till protokollet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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