
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-11-24 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00 - 21:30 
 
Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) 
 Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) 
 Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) 
 Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) 
 Malin Ängerå (S) Yvonne Oscarsson (V) 
 Annelie Wallberg (S) Kenneth Forssell (V) 
 Leif Persson (S) Maria Sellberg (V) 
 Maria Andersson (S) Stig Andersson (V) 
 Mattias Hedin (S) Harald Noréus (FP) 
 Anne Hamrén (S) tjg ers Maud Jonsson (FP) 
 Tommy Borg (S) tjg ers Lasse Bergqvist (FP) tjg ers 
 Peter Engdahl (S) tjg ers László Gönczi (MP) 
 Maria Molin (M) Kristoffer Hansson (MP) 
 Lars Molin (M) Karin Jansson (MP) tjg ers 
 Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) 
 Torsten Hellström (M) Mikael Olsson (SD) 
 Kennet Hedman (M) Stefan Andersson (SD) 
 Erik Nygren (M) Benny Bergström (SD)  
 Allan Cederborg (M) tjg ers Lars Björkbom (KD) 
 Björn Brink (C) ordförande 
 Olle Fack (C) 
 
Övriga deltagande Ekonomichef Nicklas Bremefors 
 Kommunchef Claes Rydberg 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Per-Gunnar Larsson (S) och Lasse Bergqvist (FP) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-12-01 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  200-207 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Björn Brink 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Per-Gunnar Larsson 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Lasse Bergqvist 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2014-11-24 
 
Datum för anslags upprättande 2014-12-02 
 
Datum för anslags nedtagande 2014-12-24 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 200 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 201 
 
Justerare 
 
Per-Gunnar Larsson (S) och Lasse Bergqvist (FP) utses att justera protokollet till-
sammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 1 december 2014, kl 
15:00 på kommunkansliet. 
 
§ 202 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 14 november 2014. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 14 november i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 
sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
§ 203 
 
 Meddelanden 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmäld motion får upptas 
på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Singolla Livingstone ställer en fråga om den av kommunfullmäktige nyss beslutade tjänsten 
som bemötandeombud. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) svarar på frågan. 
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 Diarienummer 
   KS 0284/13 
 
§ 204 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013, § 128 att riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning ska tas fram. Dessa riktlinjer är också ett krav för 
att få hantera den tidigare beslutade resultatutjämningsreserven. 
 
Allmänna utskottet föreslår 21 oktober 2014, § 139 att riktlinjerna antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 6 november 2014, § 269 att riktlinjerna antas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 november 2014, § 269 
Allmänna utskottets protokoll 21 oktober 2014, § 139 
Kommunledningskontorets skrivelse 21 oktober 2014 
Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning 16 oktober 2014 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M) och Leif Hansen (SRD): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller yrkandet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Författningssamling 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 205 
 
Budget 2015 och ELP 2016-2017 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Budget 2015-2017 godkänns. 
 
2. Omsorgsnämnden uppdras att under 2015 fortsatt driva närsjukvårds- 
    avdelningen och att denna verksamhet finansieras inom anslagen budgetram. 
 
3. Kommunstyrelsen uppdras att förhandla fram ett nytt avtal gällande  
    närsjukvårdsavdelningen för 2015. 
 
4. Kommunstyrelsen uppdras att förhandla fram ett nytt avtal gällande   
    närsjukvården i Ljusdals kommun från och med 2016. 
 
5. Utbildningsnämnden uppdras att fortsätta driva öppna förskolan. Verksamheten  
 ska finansieras inom befintlig budgetram. 
 
 
Sammanfattning 
 
Under våren 2014 antogs en ny budgetprocess med nya riktlinjer för 
budgetarbetet. I denna process ska kommunfullmäktige anta budget för 
nästkommande år samt ekonomisk långtidsplan (ELP) för år två och tre i juni. I 
budgeten ska ingå fördelning av budgetramar och investeringsramar för nämnder 
samt fullmäktigemål och finansiella mål. 
 
I årets process för budget 2015-2017 gjordes ett avsteg från processen utifrån att 
den lokala utvecklingsstrategin (Ljus), vilken styr fullmäktigemålen, inte var 
antagen i juni. Inte heller fanns framtagna riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning vilka styr de finansiella målen. 
 
I ärendet kommer budget för 2015 samt ELP 2016-2017 upp i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 november 2014, § 270 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 oktober 2014  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 oktober 2014  
Allmänna utskottets protokoll 21 oktober 2014, 140  
Budgetförslag 2015-2017 
Kommunstyrelsens protokoll, 9 oktober 2014, § 224 
Omsorgsnämndens protokoll 8 oktober 2014, § 161 
Utbildningsnämndens protokoll 25 september 2014, § 88 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 205 forts. 
 
Budget 2015 och ELP 2016-2017 
 
Partiföreträdarna ges möjlighet till ett allmänt och övergripande 
inledningsanförande, max fem minuter per parti. Talarordning: 
 
Leif Persson (S), Lars Molin (M), Benny Bergström (SD), Helena Brink (C), 
Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (FP), László Gönczi (MP), Leif Hansen 
(SRD) och Lars Björkbom (KD). 
 
En fri, allmän debatt med inlägg på max fem minuter äger rum. Replik och 
genmäle på max en minut är tillåtet efter varje talare.  
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S), Lars Molin (M), Benny Bergström (SD), Helena Brink (C), 
Harald Noréus (FP), Leif Hansen (SRD), Lars Björkbom (KD) och  
Jenny Breslin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP):  
 

• Skatten ska höjas med 30 öre per skattekrona 
 

• 6 977 000 kronor tas bort från slutraden. 
 

• Kommunstyrelsens ram ska minska med 3 miljoner kronor. 
 

• Utbildningsnämndens ram ska öka med 11 miljoner kronor (förutsätter att 
skattesatsen höjs med 30 öre/skattekrona) 

 
• Omsorgsnämndens ram ska öka med 9 miljoner kronor. (förutsätter att 

skattesatsen höjs med 30 öre/skattekrona) 
 

• I andra hand, om yrkandet om skattesatsen faller, ska utbildnings-
nämndens budget öka med 6 miljoner kronor och omsorgsnämndens 
budget öka med 4 miljoner kronor. 

 
• Nivåerna på fullmäktigemålen ska återremitteras. 

 
Olle Fack (C): Avslag på László Gönczis yrkande om skattehöjning. 
 
Kristoffer Hansson (MP): Utbildningsnämnden uppdras att fortsätta driva öppna 
förskolan. Verksamheten ska finansieras inom befintlig budgetram. 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 205 forts. 
 
Budget 2015 och ELP 2016-2017 
 
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingen. 
 
Ajournering begärs åter. Efter fem minuter återupptas förhandlingen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
yrkande om återremiss gällande fullmäktigemålen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 
om skattehöjning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lászlo Gönczis yrkande 
om att 6 977 000 kronor tas från slutraden. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 
om att kommunstyrelsens ram minskas med 3 miljoner kronor. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Ordföranden konstaterar att László Gönczis yrkanden om ramökning till 
utbildningsnämnden med 11 miljoner kronor och ramökning till omsorgsnämnden 
med 9 miljoner kronor har fallit. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis andra- 
handsyrkanden om ramökning till utbildningsnämnden med 6 miljoner kronor och 
omsorgsnämnden med 4 miljoner kronor. Ordföranden finner att kommun-
fullmäktige avslår detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons 
yrkande om att utbildningsnämnden ska fortsätta driva öppna förskolan och 
finansieras inom befintlig budgetram. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till yrkandet, Nej-röst för avslag till yrkandet. 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 205 
 
Budget 2015 och ELP 2016-2017 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 24 Ja-röster mot 2 Nej-röster, 14 avstår från att rösta, har 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Perssons m fl 
yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Reservationer 
 
László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP) reserverar 
sig till förmån för Laszlo Gönczis yrkanden. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0376/14 
 
§ 206 
 
Sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Sammanträdesdagarna 2015 för kommunfullmäktige godkänns. Sammanträdena startar  
 kl 18:00 förutom budgetsammanträdet som startar kl 13:00. 
 
 
Finns sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige:  
 
 
2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 
 
Kommunfullmäktige 
 

26 23 30 
 

27 
 

25 15 
22* 31 28 26 30 21 

 
 
*Budget 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Interntryckeriet 
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 Diarienummer 
   KS 0427/14 
 
§ 207 
 
Motion från Malin Ängerå (S) om feriejobb med personlig marknadsföring 
av Slottegymnasiet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Malin Ängerå (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige.  
 
Motionären tycker att Ljusdals kommun bör anställa ungdomar som med 
personlig erfarenhet kan lansera och marknadsföra Slottegymnasiet för unga 
kommunmedborgare som står inför sitt gymnasieval. Dessa personliga 
marknadsförare bör först få utbildning om skolan, för att därefter arrangera 
mötesforum för dialog med grundskoleelever i syfte att föra fram Slottegymnasiet 
i Ljusdals kommun. 
 
Malin Ängerå (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att undersöka villkor 
och förutsättningar för att införa personliga marknadsförare som ett valbart 
alternativ vid feriejobb för ungdomar. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
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