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§ 124 Dnr 00244/2018  

 
Tillsättande av biträdande kommunchef/ 
förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Mikael Björk anställs som biträdande kommunchef/förvaltningschef för 

 kommunstyrelseförvaltningen. 

 

2. Kommunchefen får i uppdrag att utse tf förvaltningschef för 

 omsorgsförvaltningen.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen föreslår att Mikael Björk anställs som biträdande 

kommunchef/förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Förslaget är MBL-förhandlat. Arbetstagarorganisationerna har inget att 

erinra mot förslaget att anställa Mikael Björk som biträdande kommunchef/ 

förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Mikael Björk är idag anställd som förvaltningschef för omsorgs-

förvaltningen. Här behöver kommunen snarast utse en tf förvaltningschef.     

 

Ärendet är inte öppet för allmänheten.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 maj 2018 

MBL-protokoll 21 maj 2018 

Yrkanden 

Markus Evensson (S), Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V), Kennet 

Hedman (M) och Lars Björkbom (KD): Bifall till kommunchefens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer Markus Evenssons m fl yrkande under proposition. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Beslutsexpediering: Akt, Mikael Björk, Kommunchefen för verkställande 
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§ 125 Dnr 00252/2018  

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Örjan Fridner (S) 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Maria Fernmalm (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens allmänna  

    utskott. 

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Örjan Fridner (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen. Eftersom Örjan Fridner också hade uppdrag som ersättare 

i kommunstyrelsens allmänna utskott behöver ett fyllnadsval göras.  

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Maria Fernmalm (S) väljs till ny ersättare i 

kommunstyrelsens allmänna utskott.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Allmänna utskottet 

Maria Fernmalm 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 126 Dnr 00237/2018  

Ansökan från AB Ljusdalshem om att bolagets ägare 
yttrar sig gällande försäljning av fastigheten Järvsö 
Kyrkby 5:45, Björkbacka 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Försäljningen av Järvsö Kyrkby 5:45  ”Björkbacka” godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

AB Ljusdalshem har fått ett bud på fastigheten Järvsö Kyrkby 5:45 

”Björkbacka”. Styrelsen har gett VD i uppdrag att gå till ägaren för 

godkännande av försäljningen. 

 

Kommunchefen föreslå att kommunfullmäktige beslutar att försäljningen av 

Järvsö Kyrkby 5:45 "Björkbacka" godkänns. 

 

Jäv 

 

Peter Engdahl (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Maria Fernmalm (S) träder in i hans ställe.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 22 maj 2018 

Ansökan från AB Ljusdalshem 2 maj 2018 

Styrelseprotokoll AB Ljusdalshem 25 april 2018   

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunchefens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 127 Dnr 00205/2018  

Helårsprognos per april 2018 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Helårsprognosen för 2018 godkänns. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till strukturella 

 förändringar för en ekonomi i balans samt därutöver 20 miljoner för 

 oförutsedda kostnader. 

 

2. Uppdraget gäller hela kommunkoncernen. 

 

3. Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen före det att budget 2019 tas i     

    kommunfullmäktige i november. 

 

4. Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden ska vid kommunstyrelsens  

    sammanträde i augusti rapportera vilka återgärder de vidtar för att få sina  

     budgetar i balans.        

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för 2018 per april 2018 är ett resultat på -23 255 Tkr. 

Nämndernas samlade avvikelse mot budget är 28,7 Mkr. 

Kommunledningskontoret redovisar en negativ avvikelse med 0,9 Mkr, 

samhällsutvecklingsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse med 3,2 

Mkr samt utbildningsnämnden och omsorgsnämnden redovisar negativa 

avvikelser med 15,9 Mkr respektive 15,0 Mkr.  

 

För kommunledningskontoret är avvikelsen i förhållande till budget 

huvudsak hänförlig till kapitalkostnader för IT-enheten. Inom 

samhällsutvecklingsförvaltningen är avvikelserna i förhållande till budget 

hänförliga till lägre personalkostnader p.g.a. vakanser och föräldraledigheter 

inom plan- och bygg, högre kostnader för vinterväghållning under första 

halvåret 2018 samt lägre kostnader för bostadsanpassningsåtgärder.  
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För utbildningsnämnden är avvikelserna i förhållande till budget i huvudsak 

hänförliga till förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Inom 

förskolan är avvikelsen hänförlig till fler barn än budgeterat samt kostnader 

för ombyggnation av lokaler och uppförande av solskydd. För grundskolan 

är förklaringen hänförligt till fler elever än budgeterat samt lönekostnader för 

personal som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Inom 

gymnasieskolan är avvikelsen hänförlig till högre kostnader för undervisande 

personal samt resurser till elever med behov av särskilt stöd medan positiv 

avvikelse förväntas för interkommunala ersättningar.  

 

För omsorgsnämnden är det i huvudsak individ och familjeomsorg, stöd och 

omsorg samt äldreomsorg som har negativa avvikelser i förhållande till 

budget medan arbetsmarknadsåtgärder förväntas bidra positivt till resultatet. 

Inom individ och familjeomsorg är det försörjningsstöd, HVB missbruk och 

familjehem barn/unga som avviker negativt medan IFO övrigt bidrar 

positivt. För stöd och omsorg återfinns de negativa avvikelserna inom 

personlig assistans, socialpsykologi samt SO övrigt. Inom äldreomsorgen 

avviker kostnaderna för hemsjukvård medan äldreomsorg övrigt bidrar 

positivt till resultatet. 

 

På intäktssidan beräknas såväl de generella statsbidragen som flykting-

bidraget bli lägre än budgeterat. Det förstnämnda beror bl.a. på en lägre 

befolkningstillväxt än budgeterat medan det senare beror på en successiv 

utfasning av den riktade stödformen. Stödet i kommunerna i detta avseende 

kommer i stället att ingå i det generella statsbidraget. 

Avskrivningarna beräknas bli högre än budget medan återföring av 

balanserade flyktingmedel och erhållen vindkraftspremie bidrar positivt till 

resultatet. 

           

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 22 maj 2018, § 62 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 23 maj 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 16 maj 2018, § 84 

Utbildningsnämndens protokoll 17 maj 2018, § 38 

Yrkanden 

Lars Molin (M): Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden ska vid 

kommunstyrelsens sammanträde i augusti rapportera vilka återgärder de 

vidtar för att få sina budgetar i balans.  
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna helårsprognosen. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag 

till strukturella förändringar för en ekonomi i balans samt därutöver 20 

miljoner för oförutsedda kostnader, att uppdraget gäller hela 

kommunkoncernen samt att uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen före 

det att budget 2019 tas i kommunfullmäktige i november. Ordföranden 

finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till sitt eget 

yrkande om att omsorgsnämnden och utbildningsnämnden vid 

kommunstyrelsens sammanträde i augusti ska rapportera vilka återgärder de 

vidtar för att få sina budgetar i balans. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 

KLK balanslista 

Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden  
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§ 128 Dnr 00250/2018  

Kommunens skattesats budgetår 2019 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Skattesatsen för år 2019 behålls oförändrad med utdebitering 22:36  

     kronor per skattekrona.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån lagd budget för 2019 föreslås att kommunens skattesats oförändrat 

ska vara 22:36 kronor per skattekrona. Vilket är 22:36 kronor i skatt per 

intjänad hundralapp.   

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 22 maj 2018, § 63 

Yrkanden 

László Gönczi (MP): Ärendet ska i första hand återremitteras. 

 

I andra hand yrkas på en skattehöjning med 40 öre. 

 

Sören Görgård (C) och Markus Evensson (S): Bifall till allmänna utskottets 

förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till László 

Gönczis yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

avslår detta. 

 

Ordföranden ställer Sören Görgårds m fl yrkande mot László Gönczis 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Sören Görgårds  

m fl yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

11(22) 

Datum 

2018-05-31 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Sören Görgårds m fl yrkande, Nej-röst för László Gönczis 

yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 14 Ja-röster mot 1 Nej-röst har kommunstyrelsen beslutat bifalla Sören 

Görgårds m fl yrkande. 

 

Lars Molin (M), Allan Cederborg (M), Kennet Hedman (M), Sören Görgård 

(C), Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD), Markus Evensson (S), 

Peter Engdahl (S), Irene Jonsson (S), Michael Michaelsen (SD), Lars Idon 

Andersson (SD), Ulf Nyman (C), Maud Jonsson (L) och Björn Mårtensson 

(S) röstar Ja. 

 

László Gönczi (MP) röstar Nej.  

Reservationer 

László Gönczi (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
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§ 129 Dnr 00085/2018  

Budget 2019 och ELP 2020-2021 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Budgetberedningens förslag gällande kommunens budget 2019 med  

    fördelning av ekonomiska ramar för 2019 samt långtidsplan för  

    2020 – 2021 godkänns. 

 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att beakta det långsiktiga finansiella målet  

    vid framläggande av budget 2019 – 2021 i november 2018.           

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån riktlinjerna för budgetprocessen skall kommunens budget i sin helhet 

tas av fullmäktige i juni. Vid valår ska fullmäktige dessutom fastställa 

budgeten i november. 

 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för perioden 2016 – 2020. 

• Årligt finansiellt mål: 

o Kommunens resultat ska vara 0,5 % av skatteintäkter och  

    statsbidrag. 

• Långsiktigt finansiellt mål: 

o Kommunens soliditet (inklusive pensionsförpliktelser) ska  

    vara 7,0 % år 2020. 

 

Resultatbudget 2019 – 2021 

Budgetberedningens förslag innebär en resultatnivå på 6,0 Mkr för 2019, 6,1 

Mkr för 2020 och 6,3 Mkr för 2021. Resultatnivån per år är i enlighet med 

det årliga finansiella målet. 

I budgetförslaget finns ett extra anslag till nämnderna för ökade flykting-

kostnader. För att finansiera detta disponeras medel ur den balanspost som 

tidigare avsatts för flyktingkostnader. Balansposten har skapats genom 

tidigare överskott inom integrationsenheten. Balansposten var 33,1 Mkr vid 

årsskiftet 2017-12-31 och kommer enligt budgetförslaget att användas i sin 

helhet under 2019 – 2021. 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

13(22) 

Datum 

2018-05-31 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

För åren 2019 – 2021 planeras medel användas ur resultatutjämnings-

reserven. Enligt riktlinjerna får dessa medel disponeras om tillväxten av 

skatteunderlaget är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio 

åren. För 2019, 2020 och 2021 beräknas tillväxten understiga genomsnittet 

med 0,8, 0,9 respektive 0,3 %. 

 

Nämndernas budgetförslag drift 2019 – 2021 

Budgetberedningen har genomfört budgetdialog med företrädare för 

nämnderna och beaktat deras respektive budgetförslag. 

 

För kommunstyrelsen har kommunledningskontoret yrkat på oförändrade 

ramar enligt beslutad ELP för 2019 – 2020 samt en oförändrad budgetram 

för 2021 dock med tillägg för löner och inflation enligt budgetreglementet. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen har yrkat på oförändrade ramar enligt 

beslutad ELP för 2019 – 2020 samt en oförändrad budgetram för 2021 dock 

med tillägg för löner och inflation enligt budgetreglementet. 

 

Utbildningsnämnden har yrkat på utökade ramar jämfört beslutad ELP med 

6 013 Tkr för 2019, 4 137 Tkr för 2020 samt oförändrad budgetram för 2021 

dock med tillägg för löner och inflation enligt budgetreglementet. 

 

Omsorgsnämnden har yrkat på utökade ramar jämfört med beslutad ELP 

med 3 234 Tkr för 2019, 361 Tkr för 2020 samt oförändrad budgetram för 

2021 dock med tillägg för löner och inflation enligt budgetreglementet. 

 

Därtill har kommunfullmäktige beslutat om nytt arvodesreglemente 

kostnadsberäknat till 2,0 Mkr per år gällande från och med 2019, ökad 

budgetram med 1,4 Mkr per år till HR-enheten för utökat stöd till 

förvaltningarna, medlemsavgift till Sveriges ekokommuner med 10 Tkr per 

år samt utökat stöd till Loosgrufvan med 60 Tkr per år. Eftersom avtal om 

hyra av Museet tecknats efter budgeten fastställts för samhällsutvecklings-

förvaltningen reduceras följaktligen reserven för vakanta lokaler inom 

fastighetsenheten med 432 tkr per år. 

 

Vidare har budgetramarna har omarbetats och fördelats i enlighet med den 

nya nämnds- och förvaltningsorganisationen som gäller från och med 2019.     

 

Förslag till revideringar av nämndernas budgetramar 2019 – 2021: 

• För kommunfullmäktige ökas ramarna med 274 tkr per år 

under 2019 – 2021 avseende nytt arvodesreglemente. 

• För revision ökas ramarna med 165 tkr per år under 2019 – 

2021 avseende nytt arvodesreglemente.  
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• För kommunstyrelsen ökas ramarna med 1 757 tkr per år under 

2019 – 2021 avseende nytt arvodesreglemente, utökat anslag 

till HR-enheten samt medlemsavgift Sveriges ekokommuner. 

Ramarna minskas ramarna netto med 117 507 tkr för 2019, 118 

318 tkr för 2020 och 118 318 tkr för 2021 avseende 

verksamheter som överförts till samhällsservicenämnden. 

Ramarna ökar med 42 Tkr per år under 2019 – 2021 avseende 

verksamhet som tillkommer från omsorgsnämnden. 

• För samhällsservicenämnden minskas ramarna netto med 387 

tkr per år under 2019 – 2021 avseende nytt arvodesreglemente, 

utökat stöd till Loosgrufvan samt hyresavtal för museet. 

Ramarna ökar netto med 117 507 för 2019, 118 318 tkr för 

2020 och 118 318 tkr för 2021 avseende verksamheter som 

överförts från kommunstyrelsen. 

• Utbildningsnämndens yrkan om utökade budgetramar avslås. 

Ramarna ökar med 137 tkr per år under 2019 – 2021 avseende 

nytt arvodesreglemente. 

• Omsorgsnämndens yrkan om utökade budgetramar avslås. 

Ramarna ökas med 91 tkr per år under 2019 – 2021 avseende 

nytt arvodesreglemente. Ramarna minskas med 42 Tkr per år 

under 2019 – 2021 avseende verksamhet som överförts till 

kommunstyrelsen samt minskas 133 958 Tkr för 2019, 135 999 

Tkr för 2020 och 135 999 Tkr för 2021 avseende verksamhets 

om överförts till arbetsmarknads- och socialnämnden. 

• För arbetsmarknads- och socialnämnden utökas ramarna med 

896 Tkr per år under 2019 – 2021 avseende nytt 

arvodesreglemente. Ramarna ökas med 133 958 Tkr för 2019, 

135 999 Tkr för 2020 och 135 999 Tkr för 2021 avseende 

verksamhets om överförts från omsorgsnämnden. 

• För valnämnden ökas ramen för 2019 med 62 Tkr avseende 

nytt arvodesreglemente. 

• För jävsnämnden utökas ramarna med 33 Tkr per år under 

2019 -2021 avseende nytt arvodesreglemente. 

• För överförmyndarnämnden utökas ramarna med 36 Tkr per år 

under 2019 – 2021 avseende nytt arvodesreglemente. 

• Kommunstyrelsens medel till förfogande minskas med 500 tkr 

per år under 2019 – 2021. 

• Kommunstyrelsens utvecklingsreserv minskas med 2 500 tkr 

för 2020 och 2021. 

 

Budgetramarna för 2021 innehåller uppräkning för beräknad inflation. För 

2020 finns det redan i ELP. 



 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sida 

15(22) 

Datum 

2018-05-31 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

I enlighet med beslutad budgetprocess har en lönepott beräknats och 

reserverats centralt. Föreslagna budgetramar kommer därmed att förändras 

med tilläggsbudgetar för ökade lönekostnader. 

 

Interna priser 

Interna priser har antagits där fastighetshyror och städpriser hålls 

oförändrade medan portionspriser för kosten justeras med hänsyn till 

minskad volym och höjda livsmedelspriser. 

 

Kommunstyrelsens tilläggsbudget 

Kommunstyrelsens budget till förfogande föreslås till 1,4 Mkr per år för 

2019 - 2021. 

 

Kommunstyrelsens utvecklingsreserv 

Budgetberedningen föreslår att det till kommunstyrelsen avsätts en 

utvecklingsreserv på 1,6 Mkr för 2019, 1,5 Mkr för 2020 och 1,5 Mkr för 

2021. 

 

Investeringsbudget 2019 – 2021 

Inom kommunstyrelsen har kommunledningskontoret yrkat på utökade 

investeringsramar med 1,9 Mkr för 2019, 1,5 Mkr för 2020 och 1,5 Mkr för 

2021. Samhällsutvecklingsförvaltningen har yrkat på utökade 

investeringsramar med 6,7 Mkr för 2019, 8,5 Mkr för 2020 samt 3,1 Mkr för 

2021. Därtill har man yrkat på 12,6 Mkr i utökade investeringsramar för 

objekt som inte är tidsatta. 

 

Utbildningsnämnden har yrkat på ökning av nämndens investeringsramar 

med 3,3 Mkr för 2019 och 34,6 Mkr för 2020. Därtill har man yrkat på 8,1 

Mkr i utökade investeringsramar så snart som möjligt. 

 

Omsorgsnämnden har yrkat en ökning av nämndens investeringsramar med 

300 Tkr per år. 

 

Yrkade investeringsbudgetar har omarbetats och fördelats i enlighet med den 

nya nämnds- och förvaltningsorganisationen som gäller från och med 2019. 

Enligt fastställda riktlinjer för investering ska dessa självfinansieras. Endast 

investeringar som ger minskade kostnader, investeringar för internleasing av 

skogsmaskiner och/eller strategiska investeringar för att utveckla Ljusdal kan 

finansieras genom lån. 

 

Årligt investeringsutrymme för självfinansierade investeringar beräknas 

genom avskrivningar, försäljning av anläggningstillgångar samt årets 
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resultat. Det beräknade årliga investeringsutrymmet för planeringsperioden 

föranleder justering av yrkade investeringsbudgetar. 

 

Förslag till revidering av nämndernas investeringsbudgetar för 2019 -2021: 

• Samhällsservicenämnden investeringsramen för 2019 minskas med 1 950  

     Tkr, för 2020 minskas ramen med 4 020 Tkr medan för 2021 ökas ramen  

      med 5 970 Tkr. Yrkade investeringar utöver ram avslås. 

• Utbildningsnämndens yrkade investeringar utöver ram avslås.  

     Kommunstyrelsens investeringsutrymme minskas med 2 000 Tkr per år  

     för 2019 och 2020 samt ökas med 4 000 Tkr för 2021 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 22 maj 2018, § 64 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 22 maj 2018 

MBL-protokoll 22 maj 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 25 april 2018, § 66 

Utbildningsnämndens protokoll 12 april 2018, § 30 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Ramarna för 2019 och ELP 2020-2021 antas. 

Socialdemokraternas måldokument antas. 

 

László Gönczi (MP): Målen i budgetdokumentet ska återremitteras, 

inklusive socialdemokraternas måldokument. 

 

Målet gällande andel ekologiska livsmedel ska sättas till 20 % år 2019 och 

30 % år 2020. 

 

1 miljon kronor anslås till satsningen på ekologiska livsmedel. 

 

Det finansiella målet ändras till 0 år 2019. 

 

Utbildningsnämnden ska få sex miljoner kronor extra år 2019. 

 

Omsorgsnämnden ska få fem miljoner kronor extra år 2019. 

 

Kommunstyrelsens ram minskas med tre miljoner kronor år 2019. 

 

Samhällsservicenämndens ram minskas med tre miljoner kronor år 2019. 
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Utbildningsnämndens och omsorgsnämndens negativa egna kapital ska 

avskrivas. 

 

Avslag på allmänna utskottets förslag om att kommunstyrelsen får i uppdrag 

att beakta det långsiktiga finansiella målet vid framläggande av budget  

2019 – 2021 i november 2018.  

 

Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

 

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag. Avslag på 

Markus Evenssons yrkande om att socialdemokraternas förslag till 

måldokument antas. 

 

Sören Görgård (C): Avslag på Markus Evenssons yrkande om att 

socialdemokraternas förslag till måldokument antas. Avslag på László 

Gönczis yrkande om att målet gällande andel ekologiska livsmedel ska sättas 

till 20 % år 2019 och 30 % år 2020. 

 

Lars Idon Andersson (SD): Avslag på Markus Evenssons yrkande om att 

socialdemokraternas förslag till måldokument antas.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår 

detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 

yrkande om att socialdemokraternas måldokument ska antas. Ordföranden 

finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande om att andelen ekologiska medel ska öka till 20 % år 2019 och till 

30 % år 2020. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

ändringsyrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande om att utbildningsnämndens och omsorgsnämndens negativa egna 

kapital ska avslås. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

budgetberedningens förslag gällande kommunens budget 2019 med 

fördelning av ekonomiska ramar för 2019 samt långtidsplan för  

2020 – 2021 godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

kommunstyrelsen får i uppdrag att beakta det långsiktiga finansiella målet 

vid framläggande av budget 2019 – 2021 i november 2018. Ordföranden 

finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Reservationer 

László Gönczi (MP) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

 

Markus Evensson (S), Peter Engdahl (S), Irene Jonsson (S) och Björn 

Mårtensson (S) reserverar sig till förmån för Markus Evenssons yrkande.  
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§ 130 Dnr 00061/2018  

Fördelning av bygdemedel vindkraft gällande 
Våsberget 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

       

1. I enlighet med Ramsjö bygderåds förslag fördelas bygdemedlen  

       avseende Våsbergets vindkraftspark enligt följande: 

 

Ramsjö sportklubb  44 000 kronor 

Ramsjö bygderåd    6 000 kronor   

Totalt:  50 000 kronor       

  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökningstiden för ansökan om bygdemedel avseende Våsbergets 

vindkraftspark gick ut 2018-03-31. Totalt sex ansökningar har inkommit. 

Ansökningshandlingarna har därefter skickats till Ramsjö bygderåd för 

beredning. Bygderådet har därefter inkommit med förslag till beslut om 

tilldelning. 

 

Av en behållning om totalt 402 131 kronor i tillgängliga bygdemedel för 

Våsbergets vindkraftspark föreslår Ramsjö bygderåd att 44 000 kronor 

tilldelas Ramsjö Sportklubb och 6 000 tilldelas Ramsjö Bygderåd. 

Återstående 352 131 kronor ska enligt bygderådet kvarstå till förmån för ett 

par projekt som rådet arbetar med för tillfället. 

 

Ansökningarna från Ljusdals Curlingklubb (80 000 kr), Föne IK (80 000 kr), 

Tallåsens Byalag (21 250 kr) och Ljusnans pastorat (300 000 kr) avslås med 

motiveringen att  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 22 maj 2018, § 66 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 april 2018 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.  
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomichefen för verkställande 
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§ 131 Dnr 00063/2018  

Fördelning av bygdemedel vindkraft gällande Sörby 
2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 1.I enlighet med JärvsöRådets förslag fördelas bygdemedlen avseende  

    Sörby vindkraftspark enligt följande: 

 

Jonas Kristoffers/arbetsgrupp för byabok  20 000 kronor 

Harsa Fastighetsägarförening Hälsingeleden  50 000 kronor 

Hälsinglands Linförening    20 000 kronor 

Hästbergs bygdegårdsförening                      130 000 kronor 

Järvsö Arena                       110 000 kronor 

Järvsö BK     40 000 kronor 

Karsjö byalag    30 000 kronor 

Kanotklubben Ljusnan    30 000 kronor 

Järvsö-Sörby viltvårdsområde   20 000 kronor 

JärvsöRådet bygdeutveckling                      100 000 kronor 

LRF Järvsö     40 000 kronor 

Järvsö IF     70 000 kronor 

Järvsö Hembygdsförening    31 000 kronor 

Järvsö Gårdstramp    30 000 kronor 

Kulturföreningen Scensation                      200 000 kronor 

Messmörsteatern    15 000 kronor 

PRO Järvsö Lörstrands bygdegård   15 000 kronor 

Skästrateatern    86 000 kronor 

Järvsö Bergsbad AB                      110 000 kronor 

Totalt:                   1 147 000 kronor          
 

          

Sammanfattning av ärendet 

Ansökningstiden för ansökan om bygdemedel avseende Sörby vindkrafts-

park gick ut 31 mars 2018. Totalt 39 ansökningar har inkommit omfattande 

totalt 4 411 412 kronor i sökta bygdemedel. Ansökningshandlingarna har 

därefter skickats till JärvsöRådet för beredning. JärvsöRådet har därefter 

inkommit med förslag till beslut om tilldelning. 
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Av en behållning om totalt 1 149 644 kronor i tillgängliga bygdemedel för 

Sörby vindkraftspark har JärvsöRådet lämnat förslag på fördelning av 

medlen. 

 

Jäv 

 

Sören Görgård (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Maria Fernmalm (S) träder in i hans ställe.              

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 22 maj 2018, § 67 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2 maj 2018 

Sammanställning över ansökningar 2 maj 2018 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Allan Cederborgs 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomichefen för verkställande 
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