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Sammanträdesdatum

2017-04-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Folkparksrestaurangen, måndagen den 10 april 2017 kl 13:00-14:30

Beslutande

Ledamöter

Lars Molin (M), Ordförande § 95-98
Ulf Nyman (C) tjg ersättare istället för Lars Molin (M) § 99
Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande, ordförande § 99
Markus Evensson (S), 2:e vice ordförande § 95-98
Rolf Paulsson (-) tjg ersättare istället för Markus Evensson (S) § 99
Allan Cederborg (M) tjg ersättare istället för Mia Troedsson (M)
Kennet Hedman (M)
Ingela Gustavsson (V) tjg ersättare istället för Yvonne Oscarsson (V)
Harald Noréus (L)
Jonny Mill (LB)
Lars Björkbom (KD)
Örjan Fridner (S)
Peter Engdahl (S) tjg ersättare istället för Stina Michelson (S)
Iréne Jonsson (S)
Kristoffer Hansson (MP)
Michael Michaelsen (SD)
Johan Wall (SD) tjg ersättare istället för Mikael Olsson (SD)
Ersättare

Ulf Nyman (C) § 95-98
Rolf Sigvard Paulson (-) § 95-98
Övriga närvarande

Justerare

VD Richard Brännström, § 97
Tf VD Lena Bergsten, § 98
VD Stefan Wennerstrand, § 99
Kommunchef Nicklas Bremefors
Administrativ chef Karin Höglund
Örjan Fridner (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 11 april 2017

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Karin Höglund

Ordförande
Lars Molin/Sören Görgård
Justerare
Örjan Fridner

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-04-10

Datum då anslaget sätts upp

2017-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Karin Höglund
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Kommunstyrelsen

§ 95

2017-04-10

Dnr 00194/2017

Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas
egna kapital
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta de föreslagna tilläggen gällande regelverk för nämndernas egna
kapital.
2. Vid införandet av tilläggen till gällande regelverk skall nämndernas
nuvarande egna kapital återställas till noll.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen föreslår två förändringar i nu gällande regelverk för
nämndernas egna kapital samt projekt.
Tillägg till Regler för nämndernas egna kapital samt projekt:
• En nämnds egna kapital kan inte överstiga 10 Mkr eller understiga
-10 Mkr.
• Vid negativt eget kapital skall nämnd upprätta en handlingsplan för
återställande av det egna kapitalet. Handlingsplanen skall ställas till
kommunfullmäktige senast 6 månader efter det att det egna kapitalet
fastställts i årsredovisning.
Motivet till införande av en Tak- respektive Golvnivå för nämndernas egna
kapital är det inte är realistiskt att ett för stort eget kapital någonsin kan
användas. Det omvända gäller när en nämnd har för stort negativt eget
kapital att det inte är realistiskt att detta kan återställas. Valet av +/- 10 Mkr
är en avvägning av vad som kan vara realistiskt att använda respektive
återställa.
Upprättandet av en handlingsplan tydliggör nämndens ansvar och möjliggör
ett återställande av det negativa egna kapitalet.
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Sammanträdesdatum

2017-04-10

Kommunstyrelsen

§ 95 forts.

Dnr 00194/2017

Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas
egna kapital
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 mars 2017
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Följande förändringar föreslås i regelverket:
-

-

Det egna kapitalet förändras med maximalt 50% av resultatet jämfört
med budget.
Ett positivt eget kapital får användas till kvalitetshöjande
engångsåtgärder av respektive nämnd efter godkännande av
kommunstyrelsen som ska ta hänsyn till om kommunen har råd med
en budgetökning innevarande år.
Ett negativt eget kapital ska återställas senast tredje året efter
uppkomsten (lika balanaskravet) om det kan ske utan att
verksamhetens kvalitet påverkas.

Lars Björkbom (KD): Avslag på Kristoffer Hanssons sista yrkande.
Sören Görgård (C): Bifall till kommunledningskontorets förslag.
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingen.
Markus Evensson (S): Ärendet återremitteras.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus
Evenssons yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 95 forts.

2017-04-10

Dnr 00194/2017

Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas
egna kapital
Ja-röst för att avslå yrkandet om återremiss, Nej-röst för att bifalla yrkandet
om återremiss.
Omröstningsresultat
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå
yrkandet om återremiss.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds
yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer
Hanssons första yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer
Hanssons andra yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer
Hanssons tredje yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår
detta.
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Kommunstyrelsen

§ 96

2017-04-10

Dnr 00034/2016

Årsredovisning 2016 för Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen för Ljusdals kommun 2016 överlämnar för vidare
beredning.
Revisorerna kommer efter kommunstyrelsens behandling att granska
årsredovisningen och lämna revisionsberättelse. Årsredovisningen lämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 3 april 2017
Allmänna utskottets protokoll 7 mars 2017, § 27
Omsorgsnämndens protokoll 15 februari 2017, § 23
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2017, § 21
Utbildningsnämndens protokoll 9 februari 2017, § 10

Yrkanden
Örjan Fridner (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 97

2017-04-10

Dnr 00191/2017

Årsredovisning och koncernredovisning 2016 för AB
Ljusdalshem
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
AB Ljusdalshem har avgett årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2016.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 31 mars 2017
Årsredovisning och koncernredovisning AB Ljusdalshem
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att årsredovisning
och koncernredovisning noteras till protokollet. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 98

2017-04-10

Dnr 00184/2017

Årsredovisning och koncernredovisning 2016 för
Ljusdal Energiföretag AB
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdal Energiföretag AB har avgett årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2016.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 31 mars 2017
Årsredovisning och koncernredovisning
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att årsredovisning
och koncernredovisning noteras till protokollet. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 99

2017-04-10

Dnr 00098/2017

Årsredovisning 2016 för stiftelsen NärLjus
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen godkänns.
2. Styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen NärLjus har överlämnat årsredovisning för 2016.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 mars 2017
Årsredovisning
Jäv
Lars Molin (M) och Markus Evensson (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att årsredovisning
godkänns och att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
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