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 Diarienummer 
   KS 0025/12 
 
§ 384 
 
Information från kommunchefen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 
 

- utredningen om PA-samverkan är klar, kommer för information på 
kommunstyrelsen 6 december 

- Ljusdals kommun är anmält till SKL-projektet Insikt som 
bedömer/urvärderar kommunernas myndighetsutövning ur ett 
företagarperspektiv. Alla företag som varit föremål för 
myndighetsutövning kontaktas och tillfrågas utifrån en enkät om 
bemötande och andra faktorer. Utifrån bemötande och andra faktorer. Svar 
under våren 

- Ägarsamråd Ljusdal Energikoncernen har hållits och är inplanerat för  AB 
Ljusdalshem.  

- På nästa mötet med allmänna utskottet diskuteras lokal utvecklingsstrategi 
igen.  
 

Frågor kommer om från ledamöter om resultatutjämningsreserven som riksdagen 
fattat beslut om. Nicklas Bremefors informerar om att SKL ”ligger i 
startgroparna”. Beslut och riktlinjer måste tas. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0021/12 
 
§ 385 
 
Budgetuppföljning 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Budgetuppföljningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning nämndernas utfall per oktober 2012 
 
Utfallet för nämnderna per oktober visar på ett samlat överskott på 11,9 mkr. 
                        
Kommunstyrelse  9 176 tkr     
Utbildningsnämnd  5 024 tkr       
Omsorgsnämnd - 2 555 tkr       
Övriga nämnder   214 tkr         
Summa 11 858 tkr    
 
Kommunstyrelse 
De flesta verksamheter inom kommunstyrelsen uppvisar, liksom för augusti, ett 
positivt utfall per oktober. Utfallet har även förbättrats i och med de extra anslag 
som tilldelats under hösten med 1 mkr för IT-enheten och 1,4 mkr för stormen 
Dagmar. De största positiva utfallen finns inom fastighet, fysisk och teknisk 
planering samt för intäkter skoglig verksamhet. Inom fastighet är det främst lägre 
elpriser och en relativt varm vinter samt tillkommande hyresintäkter för gymnasiet 
och Stenegård samt vakans för fastighetschef som ger positiva avvikelser. Inom 
fysisk och teknisk planering har en vakans, deltidstjänstledigheter samt bygglovs-
intäkter gett ett positivt utfall. 
 
Utbildningsnämnd 
Nämnden har under hösten fått tilldelat 3 mkr ur eget kapital vilket är största 
orsaken till det positiva utfallet för perioden. De största positiva utfallen finns 
inom grundskola, på grund av det tilldelade egna kapitalet, samt inom barnomsorg 
och verksamhetsstöd. För barnomsorgen är det främst fritidshemmen som 
uppvisar ett överskott på grund av färre barn än budgeterat samt LSS-intäkter för 
äldre funktionshindrade barn. Inom verksamhetsstöd är det ett ej utnyttjat centralt 
konto för kompetensutveckling samt en vakans om bidrar till periodens överskott. 
Inom gymnasieskolan ryms dock negativa utfall för undervisning samt köp/sälj av 
elevplats (IKE). 
 
Omsorgsnämnd 
Nämnden har under hösten tilldelats en tilläggsbudget om 5,6 mkr för 
försörjningsstöd samtidigt som kostnaderna för försörjningsstödet har dämpats 
något vilket ger ett positivt utfall för individ- och familjeomsorg totalt. Inom 
handikappomsorgen finns underskott bland annat beroende på att korttidsboende  
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 Diarienummer 
   KS 0021/12 
 
§ 385 forts. 
 
bedrivs i två lokaler vilket kräver nära fördubblad bemanning samt en ökning av 
köp av vårdplatser inom socialpsykiatrin. Omsorgens huvudsakliga underskott 
återfinns dock inom hemtjänsten med höga personalkostnader då det är 
svårigheter att få flexibilitet i utförande av beslutade timmar samt att behovet av 
hemtjänst har ökat i förhållande till budget. Utredning och översyn pågår både 
inom handläggning och inom respektive hemtjänstenhet.  
 
 
Inom nämndernas verksamhetsområde befaras eller har följande konton så 
stora avvikelser mot budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut 
om åtgärder bör vidtas. (Prognos per september inom parentes). 
 
1. Handikappomsorg: Korttidsboende -758 tkr (885 tkr). 
2. Handikappomsorg: Vårdplats psykiatri -766 tkr (-839 tkr). 
3. Äldreomsorg: Hemtjänstkostnader -5 065 tkr (-4 275 tkr). 
4. Gymnasieskola: Köp/sälj av elevplats (IKE) -760 tkr (-1 300 tkr). 
5. Gymnasieskola: Undervisning inklusive svenska som andra språk -1 125 tkr (- 
1 150 tkr). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0443/12 
 
§ 386 
 
Cirkulär 12:48 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor med mera – HÖK 12 – med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds samverkansråd 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12 antas. 
 
2. Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal 

LOK 12 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 
26 september 2012 en Huvudöverenskommelse, HÖK 12 med Lärarförbundets 
och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. 
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas 
styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört 
kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, 
HÖK 12 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för 
tillämpning från och med den 1 maj 2012: 
 
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12 samt  
 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal 
LOK 12 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 177 
Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 12:48 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Bifall till allmänna utskottets protokoll. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering: Akt, Personalchefen för verkställande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 387 
 
Reglemente för nämndernas egna kapital 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Det föreslagna regelverket för nämndernas egna kapital samt projekt antas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Det föreslås att nämndernas egna kapital förändras med 50 % av resultatet jämfört 
med budget. Därmed blir regelverket enklare och tydligare än nu gällande 
regelverk, vilket är öppet för godtycke och bedömningar. 
 
Förslaget att påverkan är 50 %  är utifrån att nämnderna inte alltid har möjlighet 
att påverka vare sig över- eller underskott fullt ut. En 100 % påverkan kan också 
ge orimliga konsekvenser med stora positiva och negativa egna kapital. 
 
Regler för nämndernas egna kapital samt projekt: 
 
• Verksamhetsnämnderna kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och 

utbildningsnämnden ska ha ett eget kapital. Det egna kapitalet förändras med 
50 % av resultatet jämfört med budget. Ett positivt eget kapital får användas 
till kvalitetshöjande engångsåtgärder och beslutas av kommunstyrelsen som 
då har att ta hänsyn till åtgärden som sådan och om kommunen har råd med 
en budgetutökning innevarande år. Ett negativt eget kapital ska återställas 
senast tredje året efter uppkomsten (lika balanskravet). 
 

• Det egna kapitalets storlek fastställs i årsredovisningen. 
 
• Projekt som löper över tid ska direkt föras över till nästkommande år utan 

ytterligare beslut. Projekt är som regel avgränsade till redan beslutad summa 
och också oftast avgränsade i tid. Detta gäller både investeringsprojekt och 
driftprojekt. 

 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 182 
Kommunledningskontorets förslag 26 oktober 2012  
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§ 387 forts. 
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP):  
 
Ramarna för eget kapital utgörs av det resultat som kommunen har gjort de 
senaste tre åren. Inom dessa ramar kan fullmäktige tilldela ett positivt eget kapital 
till verksamhetsnämnderna kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden. 
 
Hur mycket som tillförs det egna kapitalet ska främst relateras till behovet av 
engångsinsatser i verksamheterna respektive möjligheterna att tidigarelägga 
satsningar som kan underlätta nästföljande års budgetering. 
 
Det egna kapitalet i nämnderna kan minskas då fullmäktige avser att minska 
nämndens framtida ramar när kommunen i sin helhet gör minusresultat, när 
nämnden gör minusresultat eller av andra skäl. 
 
 Ett positivt eget kapital får användas till kvalitetshöjande engångsåtgärder och 
beslutas av kommunstyrelsen som då har att ta hänsyn till åtgärden som sådan och 
om kommunen har råd med en budgetutökning innevarande år. Ett negativt eget 
kapital ska återställas senast tredje året efter uppkomsten (lika balanskravet). 
  
Det egna kapitalets storlek fastställs i årsredovisningen. Projekt som löper över tid 
ska direkt föras över till nästkommande år utan ytterligare beslut. Projekt är som 
regel avgränsade till redan beslutad summa och också oftast avgränsade i tid. 
Detta gäller både investeringsprojekt och driftprojekt. 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Stina Michelsson (S) och Leif Hansen (SRD): Bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. 
 
Reservationer 
Karin Jansson (MP) 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 388 
 
Samlat konto för modulhyror i Förvaltningshuset 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ett samlat budgetkonto för interna modulhyror inom förvaltningshuset 

inrättas inte. 
 
2. Finansieringen hänskjuts till budgetberedningen inför budget 2014. 
 
Sammanfattning 
 
I syfte att förenkla förfarandet vid ändrat antal internhyrda moduler i 
Förvaltningshuset är det önskvärt att ett samlat budgetkonto inrättas för interna 
modulhyror. På grund av nuvarande budgetläge föreslås dock att ett samlat konto 
för modulhyror inte inrättas i nuläget utan att frågan tas upp igen inför budget 
2014. 
 
I nuvarande system är budgeten för modulhyror uppdelad på respektive nämnd. 
Detta innebär vid ett förändrat behov av moduler under pågående kalenderår att en 
nämnd kommer att ha mer alternativt mindre budget än kostnaden för modulhyra. 
För att åstadkomma en ändring så att budget för en nämnds modulhyror motsvarar 
kostnaderna behövs ett beslut i kommunfullmäktige om förändring av 
budgetramarna. Då detta kan ses som en omotiverad process vid en mindre 
justering (för 2013 kostar en intern modulhyra 21 268 kr) önskas att ett samlat 
konto inrättas där budget för de interna modulhyrorna i Förvaltningshuset finns.  
 
Vid kommunens omorganisation 2011 skedde stora omflyttningar av personal 
mellan förvaltningarna i Förvaltningshuset, i vissa fall etappvis allt eftersom det 
blev klart var tjänster skulle placeras. I samband med detta upplevdes 
administrationen vid förändring av budget och redovisning av de interna 
modulhyrorna på grund av flyttarna som omotiverat krånglig och idén uppkom 
om att ett samlat konto för modulhyror borde förenkla administrationen. 
 
Då många av omflyttningarna i huset skedde löpande under 2011 hann man i vissa 
fall inte korrigera budgeten i 2012 års budgetprocess, vilket ledde till att vissa 
verksamheter i och med detta är underbudgeterade när det gäller modulhyror. En 
bidragande orsak är att de verksamheter som då främst flyttade ut ur huset var 
taxefinansierade och de hade därmed ingen budgetram att omfördela ifrån till de 
verksamheter som i sin tur utökade antalet modulhyror. 
 
En samlad budget för modulhyrorna/Förvaltningshuset kunde lämpligen vara 
placerad hos fastighetsenheten då administrationen vid förändringar inom kontot  
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 388 forts. 
 
redan i dag till stora delar hanteras av fastighetsenheten. Antalet 
interndebiteringar skulle minska och inga justeringar av budget mellan nämnder 
vid förändrat antal hyrda moduler skulle i princip behöva göras. 
Kostnadsredovisning av hyrorna bör dock fortsätta utifrån vilka verksamheter som 
använder modulerna för att få rätt uppgifter i statistikredovisningen, detta skulle 
då kunna göras via en fördelning en gång per år.  
 
Andra fördelar som skulle uppnås med en samlad budget är ett ökat samråd kring 
modulernas och Förvaltningshusets nyttjande och därmed större helhetsgrepp över 
behov och möjliga förändringar. Tänkbara frågor att arbeta kring skulle kunna 
vara:  
 
• Behovsinventering. 
• Hur använder vi husets ytor på bästa sätt?   
• Antal och placering av sammanträdesrum inklusive rummens     

                  utrustning.  
• Hur skapa flexibilitet i antal kontorsarbetsplatser?  
• Användning, funktion och inredning av gemensamma ytor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 181 
Ekonomienhetens skrivelse 18 oktober 2012 
Budgeteffekt vid samlat konto för modulhyror 18 oktober 2012 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Budgetberedningen 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
     
 
§ 389 
 
Revisionen- årligt besök 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens samtliga verksamheter ska av revisionen granskas årligen. Detta sker 
utifrån väsentlighets- och riskanalys och omfattar bland annat granskning av mål 
och riktlinjer, uppföljning, utvärdering och arbetsformer samt fördjupade 
granskningar inom specifika verksamhetsområden.  
 
Vid dagens sammanträde besöker kommunrevisionen kommunstyrelsen. Syftet 
med besöket är att ta det av kommunstyrelsens arbete både vad det gäller aktuella 
och framtida strategiska frågor.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0309/11 
 
§ 390 
 
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar 
mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan 

landstinget och kommunerna i Gävleborg”, daterade 18 mars 2011 antas. 
 

2. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att utveckla det med 
kommunerna/ landstinget gemensamma arbetet med barn och ungdomar i 
enlighet med de redovisade gemensamma utgångspunkterna.  

 
 
Sammanfattning  
 
Hur barn och ungdomar mår är en viktig samhällsfråga då samtliga medborgare i 
ett demokratiskt samhälle har rätt till goda levnadsförhållanden. Barn och 
ungdomar kan ha svårt att göra sina behov hörda och måste därför ges särskild 
uppmärksamhet och omfattas av särskilda prioriteringar. Redan 2004 antogs 
gemensamma utgångspunkter för barn och ungdomar i länet. 
 
Ett förslag till reviderad policy ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med 
barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg” har tagits 
fram. Med förslaget vill alla länets kommuner och landstinget ange 
ambitionsnivån för det förhållningssätt som ska känneteckna samverkansarbetet 
med barn och ungdomar i Gävleborgs län. De anger också konkreta förslag till hur 
arbetet och samverkan ska bedrivas. 
 
Policydokumentet är en uppdatering av det dokument med samma rubrik som togs 
fram och beslutades i fullmäktigeförsamlingarna i kommuner och landstinget från 
2004 och framåt.  
 
Även den reviderade policyn ska behandlas av fullmäktige i kommunerna och 
landstinget. 
 
Utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig innan 
ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Båda nämnderna förslår: 
 
1. ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan 

landstinget och kommunerna i Gävleborg”, daterade 18 mars 2011 antas. 
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 Diarienummer 
   KS 0309/11 
 
§ 390 forts. 
 

 
2. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att utveckla det med 

kommunerna/ landstinget gemensamma arbetet med barn och ungdomar i 
enlighet med de redovisade gemensamma utgångspunkterna.  

 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 186 
Omsorgsnämndens protokoll 20 september 2012, § 173 
Utbildningsnämndens protokoll 19 september 2012, § 119 
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan 
landstinget och kommunerna i Gävleborg 25 maj 2012 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Lars Molin (M), Karin Jansson (MP), Yvonne Oscarsson (V) 
och Annelie Wallberg (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0371/11 
 
§ 391 
 
Yttrande gällande remissförslaget "Nya möjligheter", Regional 
utvecklingsstrategi (RUS) för Gävleborg 2013-2020 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förslag till yttrande godkänns och ska skickas till Region Gävleborg. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors har lämnat förslag till yttrande gällande Region 
Gävleborgs remiss Nya möjligheter- Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 
2013-2020.  
 
Kommunchefen skriver att ansatsen att få den regionala utvecklingsstrategin till 
ett skarpare och mer styrande dokument är positivt. 
 
Följande synpunkter har vi för att få dokumentet enligt ansatsen: 
 
Övergripande mål: 

• Strategins mål är för otydligt: ”Nya möjligheter för människors 
självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen”.  
 
Detta, det viktigaste målet, mäts genom indikatorerna;  
1. Andel av befolkningen i sysselsättning.  
2. Antal startade företag.  
3. Valdeltagande  
4. Andel unga som tror att det har möjlighet att föra fram sina åsikter till 
de som bestämmer i politiken. 
 
- Indikator 4 bör strykas utifrån att mätningen beror på svar från enkäter. 

Inget statistiskt bra mått samt att det förutsätter denna mätning.  
- Vi tror också att ökat valdeltagande (3) inte är en effekt av ökad 

rörlighet och ökad utbildningsnivå utan även av en ökad sysselsättning. 
Ökad sysselsättning ger ett minskat utanförskap vilket är en viktig 
faktor för högt valdeltagande. Därmed bör detta inte vara en indikator 
utan ett effektmål man når om det strategiska målet nås. 

- Antal startade företag (2) är vara ett mått som kan diskuteras. Företag 
startas många gånger som sista utväg när det saknas annan försörjning. 
Företagaren som individ ingår samtidigt, i normalfallet, i andelen 
sysselsatta. 

- Vi tycker därmed att man bör fokusera på en indikator som mäter 
andelen i sysselsättning (1). Möjligen ha flera olika mått på detta t ex i 
olika åldrar, etc.  

- Det strategiska målet bör ändras till Ökad sysselsättning! 
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 Diarienummer 
   KS 0371/11 
 
§ 391 forts. 
 
 
Delmål: 

• Infrastruktur och rörlighet. Inga direkta synpunkter. 
• Utbildning och kompetens. 

- I målet för utbildning och kompetens har man lyft in en av 
indikatorerna som mål samt en bredare ansats om kunskap till 
handling. Vi tycker detta blir spretigt och otydligt. Målet bör vara 
strukturerat lika som målet för infrastruktur och rörlighet. T ex ”Ökad 
kompetens genom höjd utbildningsnivå och att fler än idag kan 
omsätta formell kunskap till handling”. 

- På sidan 7 förstår vi inte varför man delat upp målet för utbildning och 
kompetens. 

- Indikatorn andelen som fullföljer grundskolan är tveksamt. Menas 
andelen som går ut grundskolan med godkända betyg? 

- Vi saknar någon indikator mellan grundskola och eftergymnasial 
utbildning. T ex andelen som går ut gymnasiet med godkända betyg. 

- Ingen indikator finns som mäter omsättningen av formell kunskap till 
handling. 

 
 
Sidan 16 indikatorer och mål: 

• Behöver omstruktureras så att de finns i rätt ordning. Vi tycker strukturen 
bör vara som strategin är formulerad på sid 7. 

 
Övergripande: 

• Dokumentet som helhet behöver arbetas igenom. Känns ostrukturerat och 
inte som ett sammanhängande dokument. 

• Som dokumentet ser ut så är det svårt att kommunicera. Gör det skarpare 
och tydligare! 

 
Slutligen: 

• Utifrån indikatorerna och vårt resonemang ovan tycker vi att delmålen och 
det övergripande målet bör vara tydligare. Vi anser att strategin för en 
hållbar utveckling och tillväxt bör formuleras som: 
  
 
 

Ökad rörlighet 
+ 

Ökad kompetens 
= 

Ökad sysselsättning 
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 Diarienummer 
   KS 0371/11 
 
§ 391 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens förslag till yttrande 15 november 2012  
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 194 
Remiss från Region Gävleborg 12 september 2012  
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP): Kommunchefens yttrande avslås. Kommunen ska istället 
lämna följande yttrande: 
 
” Natur, miljö och klimat har för liten plats i dokumentet.  
 
Den storslagna naturen lyfts fram i inledningen, men ger inte tillräckliga avtryck i 
fortsatt text. Redan i visionen bör det stå något om att naturen ger förankring och 
inspiration. De globala miljöhoten behöver hanteras även i Gävleborg. Hur rustar 
vi oss för en värld som kan vara 4 grader varmare redan 2060? Där översväm-
ningar, stormar och odlingskatastrofer blir allt vanligare? 
 
Vi är skeptiska till ordet tillväxt. Jakten på tillväxt är en stor bov i ett drama där 
planetens ekologiska balans, och fattiga människors liv, står på spel. Hållbar 
utveckling är ett bättre ord att använda.  
 
Vi vill problematisera begreppet ökad rörlighet. Vi är positiva till nytänkande och 
till att människor inte ska behöva fastna i gamla hjulspår. Det ska vara möjligt att 
flytta på sig eller att bo kvar och ha ett jobb på längre håll. Kollektivtrafiken ska 
möjliggöra detta. Men när rörligheten blir ett mål i sig, kan det leda till klimathot, 
stress och rotlöshet. Om resorna till arbetet blir allt längre, beskärs människors 
familjeliv och fritid samtidigt som allt mer resurser går åt till att förflytta 
människor. Barn får kortare tid med sina föräldrar.  
 
Energianvändningen i världen hotar planetens ekologiska balans. Fossilenergi och 
kärnkraft behöver fasas ut.  I Gävleborg kan bioenergi, vindkraft och andra 
förnybara energislag vara en viktig faktor i näringslivet utveckling.    
 
Vi tycker att det är viktigt att i den regionala utvecklingsplanen lyfta fram att hela 
länet ska leva. Det betyder inte alla projekt ska täcka hela länet. Det är viktigt att 
enskilda projekt i en eller flera kommuner kan få regionala stöd även när inte alla 
kommuner är med på tåget. Ibland kan saker växa nerifrån, genom att eldsjälar 
startar på en begränsad plats, men ändå ger en impuls som kan stärka hela länets 
förmåga. Ibland kan ett projekt behöva starta kompensatoriskt, i en del av länet 
som har mindre resurser eller förmåga än andra kommuner”. 
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 Diarienummer 
   KS 0371/11 
 
§ 391 forts. 
 
Yrkanden forts. 
 
Lars Molin (M), Helena Brink (C) och Stina Michelsson (S): Bifall till 
kommunchefens yttrande.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Lars Molins m fl yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Region Gävleborg 
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 392 
 
Antagande av anbud gällande park och väg på Östernäs 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en  
 kompletterande utvärdering. 
 
2.  Kommunstyrelsens ordförande får delegation att fatta beslut i frågan.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 125 att investeringar i park 
och infrastruktur genomförs på Östernäs utifrån en dialogskiss. 
 
Upphandling av byggandet av parkområde och väg på Östernäs har gjorts och fem 
anbud har inkommit. Kommunen har tagit hjälp av en konsult som utvärderar och 
begär in kompletterande information.  
 
Byggstarten är planerad till den 10 december 2012.  
 
Det första förslaget till utvärdering har ifrågasatts av kommunen på grund av 
bedömningen av de mjuka värdena och därför har en ny utvärdering gjorts där 
dessa neutraliserats. Konsulten vill dock inte skriva under den nya utvärderingen. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet skickade 22 november 2012, § 223 ärendet vidare 
till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Ärendet behandlas inom stängda dörrar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 november 2012, § 223 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 6 november 2012, § 211 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Maj-Britt Tönners (C): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i 
uppdrag att genomföra en kompletterande utvärdering.  Kommunstyrelsens 
ordförande får delegation att fatta beslut i frågan. 
 
Karin Jansson (MP): Samhällsutvecklingsutskottet ska fatta beslut i frågan. 
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 392 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ge 
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att genomföra en kompletterande 
utvärdering. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande gällande att kommunstyrelsens 
ordförande ska fatta beslut i frågan mot Karin Janssons yrkande om att 
samhällsutvecklingsutskottet ska fatta beslut i frågan. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller Helena Brinks m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Helena Brinks yrkande, Nej-röst för Karin Janssons yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 10 Ja-röster mot 2 Nej-röster, 3 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Helena Brinks yrkande. Se separat omröstningsprotokoll! 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0476/12 
 
§ 393 
 
Avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förslag till yttrande godkänns och ska skickas till Landstinget Gävleborg. 
 
 
Sammanfattning 
 
Från den 1 januari 2012 ansvarar landstinget för den regionala kollektivtrafiken i 
Gävleborgs län. Från detta datum har även de avtal som reglerade förhållandena 
mellan parterna - länets kommuner och landstinget - upphört att gälla. Som en 
följd av detta finns heller inget avtal gällande terminaler och busshållplatser. 
 
Som en övergångslösning har nu ett förslag till avtal upprättats, vilket skall 
beslutas av respektive kommun och landstinget. Detta förslag bygger 
huvudsakligen på det avtal som gällde till utgången av 2011. Ett arbete med att 
utarbeta ett nytt avtal ska påbörjas. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har 21 november 2012 lämnat förslag till 
yttrande. Av yttrandet framgår att Ljusdals kommun anser det principiellt viktigt 
att ansvaret för kollektivtrafiken och dess anordningar i sin helhet skall finnas 
samlat hos en aktör - landstinget. Det är vår förhoppning att detta förhållande 
kommer att beaktas i arbetet med att ta fram ett nytt avtal. 
 
Det förslag som nu presenteras innebär en fortsatt otydlighet i olika ansvarsfrågor. 
Den skatteväxling som skett med anledning av den nya regionala kollektivtrafik-
myndighetens tillkomst innebär att Ljusdals kommun inte längre har budget för de 
kostnader som hör till väderskydd och hållplatsfickor. Dessa kostnader inrymdes 
tidigare i budget för trafikeringskostnader. 
 
Ljusdals kommun ser det som viktigt att klarlägga ansvarsförhållandena gällande 
terminaler och busshållplatser och godkänner det avtalsförslag som upprättats, 
och ser fram mot att ett mer genomarbetat förslag kommer att presenteras i ett 
senare skede. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 21 november 2012  
Missiv från Landstinget Gävleborg 30 oktober 2012  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Landstinget Gävleborg 
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 Diarienummer 
   KS 0468/12 
 
§ 394 
 
Anläggande av näridrottsplats vid Centralskolan i Los år 2013 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. 520 000 kronor anslås till byggandet av en Näridrottsplats i Los. 
 
2. Pengarna tas från kommunstyrelsens investeringsbudget 2013. 
 
3. Ärendet ska vara slutfört den 30 september 2013. 

 
 

Sammanfattning  
 
Fritidsenhetens ambition och målsättning är att det ska finnas minst en 
Näridrottsplats i varje kommundel. Idag har vi ”Kulananläggningar” i Färila, 
Ljusdal och Järvsö och samtliga har byggts med stöd från Idrottslyftet. Stödet kan 
sökas av lokala idrottsföreningar i samarbete med kommunen. Varje 
distriktidrottsförbund har varje år en summa pengar att fördela ut i distriktet.    
 
Fritidschefen har vid kontakt med Hälsinglands Idrottsförbund och 
Riksidrottsförbundet fått ett halvt löfte om att det finns möjlighet att även till detta 
projekt erhålla stöd på cirka 300 000 kronor från Idrottslyftet. Det finns pengar 
kvar som inte har fördelats detta år.  
 
Fritidsenheten kommer därför att tillsammans med Los Idrottsförening lämna in 
en ansökan om bidrag för att bygga en Näridrottsplats vid Centralskolan i Los 
under 2013. 
 
Kostnaden för den sist byggda anläggningen i Järvsö 2012 slutade på 820 000 
kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 6 november 2012, § 217 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 oktober 2012 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelsson (S), Jonny Mill (SRD), Maj-Britt Tönners (C), Lars Molin (M), 
Lars Björkbom (KD), Harald Noréus (FP) och Marie-Louise Hellström (M): 
Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0468/12 
 
§ 394 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten 
Los idrottsförening fk  
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 Diarienummer 
   KS 0620/11 
 
§ 395 
 
Ansökan från Ramsjö Hembygdsförening om att få nyttja redan beviljade 
bidragsmedel till andra renoveringsprojekt 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ramsjö Hembygdsförenings anhållan om att få nyttja redan tidigare beslutade 

bidragsmedel om 70 000 kronor till andra renoveringsobjekt vid 
Hembygdsgården, i enlighet med specifikation i ansökan, beviljas. 

 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beviljade den 1 mars 2012, § 91 anslag om 70 000 kronor till 
takläggning av huvudbyggnaden Nagg-Jonsgården vid Hembygdsgården i 
Ramsjö. Under tiden mellan kommunstyrelsebeslutet och objektets genomförande 
har Länsmuseets projekt om bevarandeinsatser på hembygdsgårdar i Gävleborgs 
län kunnat finansiera denna takläggning, som nu inom kort är färdigställd.  
 
Hembygdsföreningen anhåller nu om att få nyttja de redan beviljade kommunala 
medlen till takläggning av övriga sidobyggnader vid hembygdsgården samt 
kompletterande el-arbeten på övre plan i Nagg-Jonsgården, där föreningens 
hembygdsmuseum är inrymt. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 
 
Beslutsexpedierat 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 6 november 2012, § 210 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 oktober 2012 
Skrivelse från Ramsjö Hembygdsförening, 2 oktober 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2012, § 91 
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S), Jonny Mill (SRD), Leif Hansen (SRD), Harald Noréus (FP) och 
Lars Molin (M): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt, Ramsjö Hembygdsförening, Ekonomienheten fk  
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          Diarienummer 

   KS 0404/12 
 
§ 396 
 
Skrivelse gällande hyresbidrag till idrottsföreningar för hyra av 
idrottshallar 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ansökan från Tallbacken avslås. 
 
Sammanfattning 
 
Tallbacken har inkommit med en skrivelse angående kommunalt hyresbidrag till 
föreningar som hyr deras nybyggda gymnastikhall. De menar att nu när det finns 
ett privat alternativ så konkurrerar man på olika villkor eftersom kommunen 
subventionerar hyrorna i sina hallar till det kommunala föreningslivet. 
Fullmäktige fastställer årligen taxorna i våra kommunala idrottshallar. Tallbacken 
som friskola erhåller också kommunala medel för att driva sin verksamhet, men 
de fastställer själva sina taxor för uthyrning.  
 
Tallbacken menar också att deras lokal är bättre utrustad och påstår att det inte 
finns lediga tider i kommunens hallar. Huruvida de kommunala lokalerna är 
utrustade så är det sant att de inte är anpassade för föreningslivet utan endast för 
skolans verksamhet. När det gäller Gymnastikföreningen så har vi dock precis 
byggt om förrådet på Gärdeåsskolan och anpassat det efter deras önskemål. 
 
Påståendet att det inte finns några lediga tider i våra kommunala anläggningar är 
felaktigt. Det finns lediga tider i våra lokaler, men är man fast vid att endast 
acceptera tider vissa dagar och klockslag så kan det vara svårt att uppfylla allas 
önskemål. Kommunen har även här antagit riktlinjer för hur tider ska fördelas. 
 
Tallbacken föreslår att föreningar får ett direkt hyresbidrag och själva får välja var 
de vill hyra. En sådan modell skulle medföra att föreningslivet skulle kunna hyra 
in sig på anläggningar som inte finns i vår egen kommun, exempelvis 
fotbollshallen i Delsbo och konstgräsplanerna i Edsbyn, Bollnäs och Hudiksvall 
samt bandyhallen i Edsbyn och inte boka in sig i kommunens lokaler, Fler tider i 
våra egna lokaler skulle då bli lediga, men samtidigt skulle intäkterna minska och 
då kommer fritidsenheten på sikt inte kunna hyra de lokaler man gör idag av 
fastighetsenheten. Alternativet att inte subventionera våra egna lokaler för 
föreningar får en negativ konsekvens för hela föreningslivet. 
 
Lokalbidrag finns i vårt bidragssystem idag, men bidraget avser att stödja 
föreningar som hyr lokal som används för ungdomsverksamhet eller som 
klubblokal/kansli av extern förhyrare. 
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         Diarienummer 

   KS 0404/12 
 
§ 396 forts. 
 
Bidragsprocenten fastställs årligen och lämnas med max 10 000 kronor per 
förening och år. 
 
Lokalbidrag i andra kommuner är också uppbyggt enligt en liknande modell. Att 
subventionera taxorna i kommunala lokaler till idrottsrörelsen är en praxis som 
tillämpas i alla kommuner över hela landet.  
 

Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 6 november 2012,§ 216 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 oktober 2012 
Skrivelse från Tallbacken 12 september 2012 
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP): Ärendet ska återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet. 
 
Lars Molin (M) och Leif Hansen (SRD): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Tallbackens skola 
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 Diarienummer 
   KS 0033/12 
 
§ 397 
 
Detaljerad fördelningslista angående erhållna bidrag 2011- studieförbund 
och hembygdsföreningar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Sammanställningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Allmänna utskottet beslutade 30 oktober 2012, § 190 att skicka tillbaka 
samhällsutvecklingsförvaltningens sammanställning över föreningar som sökt 
kulturbidrag samt vilka bidrag som beviljats/betalats ut. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har 16 november 2012 lämnat den efterfrågade 
sammanställningen. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0518/11 
 
§ 398 
 
Översyn av arvodesersättning för samhällsutvecklingsutskottets och 
myndighetsnämndens ordförandeuppdrag 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
1. Årsarvodena till samhällsutvecklingsutskottets ordförande och 

myndighetsnämndens ordförande ska vara oförändrade. 
 

 
Sammanfattning 
 
Leif Hansen (SRD) har i skrivelse inkommen 14 oktober 2011 begärt att 
kommunfullmäktiges presidium låter utföra en översyn av arvodesersättning för 
samhällsutvecklingsutskottets och myndighetsnämndens ordförandeuppdrag. 
 
Enligt arvodesbestämmelserna är årsarvodet fastställt till 10% av riksdags-
ledamöternas arvode. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har skickat skrivelsen till valberedningen för 
behandling. 
 
Valberedningen beslutade 25 april 2012, § 1 att ge kommunledningskontoret i 
uppdrag att bereda ärendet ytterligare: 
  
Årsarvode 10% 5 700 kr/mån    
Årsarvode 20% 11 400 kr/mån  
Årsarvode 30% 17 100 kr/mån  
 

Fasta månadsarvoden  

Enligt reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda är ett samman-
lagt fast kommunalt arvode på 20% och högre per månad värderat att täcka både 
arvoden och förlorad arbetsförtjänst. För årsarvoderade förtroendevalda ingår 
samtliga sammanträdes- och förrättningsarvoden inom respektive 
ansvarsområde/förvaltning.  
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   KS 0518/11 
§ 398 forts. 
 

Fasta månadsarvoden utgör ersättning för: 
 
a/ att regelmässigt följa nämndens/förvaltningens verksamhet 
b/ att förbereda ärenden och sammanträden 
c/ att lämna erforderlig information till kommunmedlemmar, massmedia, 
organisationer m m  
d/ att initiera och upprätthålla erforderligt samråd med övriga ledamöter 
e/ att leda nämnden och leda utvärderingen av verksamheten (ordförande)  
Vid kontroll hos personalenheten har samhällsutvecklingsutskottets ordförande 
fått utbetalt 33 667 kronor i inkomstbortfall för årets fem första månader. 
Myndighetsnämndens ordförande har inte fått någon ersättning för 
inkomstbortfall.  
 
Valberedningen föreslår den 16 augusti 2012, § 2 
 
1.  Årsarvodet till samhällsutvecklingsutskottets ordförande höjs från 10% till 

30% av riksdagsledamöternas arvode. 
 
2.  Årsarvodet till myndighetsnämndens ordförande ska vara oförändrat. 
 
Allmänna utskottet föreslår 30 oktober 2012,k § 187 att årsarvodet till 
samhällsutvecklingsutskottets ordförande ska vara 20% av riksdagsledamöternas 
arvode. Årsarvodet till myndighetsnämndens ordförande ska vara oförändrat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 187 
Valberedningens protokoll 16 augusti 2012, § 2 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 8 augusti 2012 
Valberedningens protokoll 25 april 2012, § 1 
 
Jonny Mill (SRD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Thomas Wandel (SRD) tjänstgör i hans ställe. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Lars Björkbom (KD): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Helena Brink (C) och Maj-Britt Tönners (C): Årsarvodena ska vara oförändrade 
både för samhällsutvecklingsutskottets och myndighetsnämndens ordförande. 
 
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingarna. 
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   KS 0518/11 
 
§ 398 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Helena Brinks m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Helena Brinks yrkande, Nej-röst för Lars Molins yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 8 Ja-röster mot 7 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Helena 
Brinks yrkande. 
 
Reservationer 
 
Leif Hansen (SRD) 
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 Diarienummer 
   KS 0154/12 
 
§ 399 
 
Redovisning av försörjningsstöd per augusti 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Verksamhetsredovisningen från individ- och familjeomsorgen för augusti 

2012 noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
De samlade kostnaderna för försörjningsstödet minskade kraftigt i augusti månad. 
Orsaken till detta var att färre hushåll sökte försörjningsstöd och att återsökningen 
av statsbidraget avseende offentligt skyddat arbete (Osa) och andra 
arbetsmarknadsinsatser omfattade två månader. Antalet arbetslösa som får 
försörjningsstöd ökar för tredje månaden i rad. Antal hushåll som söker 
försörjningsstöd minskar jämfört med juli månad. När det gäller personer som är 
sjukskrivna med intyg, men som ej har sjukpenning och gruppen språkhinder ser 
individ- och familjeomsorgen en minskning i båda grupperna med tre procent, 
vilket får ses som en stor nedgång. Individ- och familjeomsorgen konstaterar att 
augusti månad de tre senaste åren legat på en relativt låg nivå. Kopplat till att färre 
söker försörjningsstöd så kan individ- och familjeomsorgen dra slutsatsen att fler 
personer är försörjda på annat sätt, av sommarjobb och liknande.  
 
Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser för augusti är det lägsta för 
hela 2012, det är cirka 1,2 mkr lägre än i juli. Förklaringen är att färre sökte 
försörjningsstöd och att återsökning av pengar från Arbetsförmedlingen (Af) 
avseende Offentligt skyddat arbete (Osa), insteg och nystartsjobb inte gjordes 
under juli på grund av semester. Det rena försörjningsstödet minskade med cirka 
300 tkr. Antalet hushåll ligger lägre än 2011 och något högre än 2010. Att antalet 
hushåll minskat har naturligtvis bidragit till att försörjningsstödet minskade med 
300 000 kronor jämfört med juli månad. 
 
Gruppen arbetslösa som helt eller delvis saknar inkomst ökar för tredje månaden i 
rad. Analysen från förra månaden blir densamma nu att individ- och 
familjeomsorgen fått nya personer i försörjningsstöd, unga vuxna som slutat 
gymnasiet och som inte kommit in på arbetsmarknaden. 
 
Sjukskrivna med intyg som saknar sjukpenning minskar från 12 procent till 8 
procent vilket är en stor minskning. Den enda förklaring individ- och 
familjeomsorgen har till detta är att personerna gått in i en ny period med 
sjukpenning eller att sjukskrivningen upphört och man har sin försörjning på 
annat sätt. 
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   KS 0154/12 
 
§ 399 forts. 
 
Gruppen språkhinder har minskat kraftigt sedan maj månad, från 11 procent till 5 
procent.  
 
Antal barn till föräldrar som får försörjningsstöd ligger högt, i stort sett hela detta 
år har siffran legat kring 10 procent av alla barn i Ljusdals kommun som är mellan 
0 och 18 år. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 179 
Omsorgsnämndens protokoll 20 september 2012, § 158 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 11 september 2012 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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   KS 0379/12 
 
§ 400 
 
Remiss från Region Gävleborg angående gemensam satsning  
på LUPP 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun antar erbjudandet från Region Gävleborg och deltar i 

LUPP 2013. 
 
2. En plan upprättas kring spridningen av LUPP-resultatet.  
 
3. Ungdomsstrateg Esbjörn Johansson och folkhälsosamordnare Cecila 

Tegelberg ansvarar för att utse en grupp som ansvarar för upprättande av plan 
och spridningen av resultatet.  

 
4. En redovisning till samhällsutvecklingsutskottet och kommunstyrelsen ska 

ske två gånger om året om pågående insatser för att främja hälsan hos 
ungdomar.  

 
 
Sammanfattning  
 
År 2010 genomfördes LUPP, Ungdomsstyrelsens enkät för att få kunskap om 
unga, för första gången i Ljusdal och gemensamt av alla kommuner och 
landstinget i Gävleborg. Ambitionen var i enlighet med Regionalt 
Utvecklingsprogram i Gävleborg att följa upp resultaten tre år senare, år 2013. 
 
Förslagsvis utses en arbetsgrupp bestående av representanter från 
skolhälsovården, omsorgen, samhällsutvecklingsförvaltningen för att planera 
genomförandet och spridningen av resultatet. Detta för att få bättre användning av 
resultatet samt att fler får kännedom om ungdomars hälsa. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 26 oktober 2012 
 
1. Ljusdals Kommun antar erbjudandet från Region Gävleborg och deltar i 

LUPP 2013. 
2. En plan upprättas kring spridningen av LUPP-resultatet.  
3. Vem eller vilka som ansvarar för upprättande av plan och spridningen av 

resultatet.  
4. En redovisning till samhällsutvecklingsutskottet och kommunstyrelsen två 

gånger om året om pågående insatser för att främja hälsan hos ungdomar.  
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§ 400 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 6 november 2012, § 214 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 26 oktober 2012 
Genomförande av Lupp 2013 i Gävleborg, 10 oktober 2012 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Malin Ängerå (S): Bifall till samhällsutvecklingsutskottets 
förslag. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Region Gävleborg 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0408/12 
 
§ 401 
 
Motion från Stina Michelson (S) med flera om att investera i 
spontanidrotten 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalls. 
 
 
Sammanfattning  
 
Stina Michelsson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna till att 
upprätta ”Kulan-anläggningar” i Los och Ramsjö. 
 
Motionären bedömer att spontanidrott bör uppmuntras och tycker om den aktiva 
satsningen där Ljusdal var den första av hälsingekommunerna som investerade i 
en så kallad ”Kulananläggning”. Detta genom samverkan mellan flera olika parter 
och idag finns dessa även i Färila och Järvsö. Motionären anser att kommunen bör 
skapa förutsättningar till att etablera anläggningar även i Los och Ramsjö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, § 181 att skicka motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till samhällsutvecklings-
förvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att Ljusdals kommun var 
först i länet med att uppföra en näridrottsplats vid Sim-och Sporthallen i Färila 
2008. Sedan dess har kommunen fått två anläggningar till; en i Ljusdal och den 
andra i Järvsö tack vare samarbete med Hälsinglands Idrottsförbund 
(Idrottslyftsmedel från Riksidrottsförbundet). 
 
Fritidsenheten har hela tiden arbetat efter en målsättning att få till minst en 
näridrottsplats i varje kommundel och för närvarande arbetar man med ett nytt 
projekt tillsammans med Los idrottsförening om att uppföra en 
”Kulananläggning” vid centralskolan i Los. 
  
Bidrag kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet. De tre 
anläggningar som uppförts i kommunen har erhållit cirka 300 000 kronor per 
anläggning i stöd från idrottslyftet. Resterande medel har kommunen och i ett fall 
Kyrkan stått för. Kostnaden för den sist byggda anläggningen i Järvsö slutade på 
cirka 820 000 kronor. 
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§ 401 forts. 
 
 
Fritidsenheten föreslår att motionen bifalls. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut från kommunstyrelsens ordförande 20 november 2012  
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 25 oktober 2012  
Motion inkommen 21 september 2012 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till motionen. 
 
Maj-Britt Tönners (C): Motionen anses besvarad. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller Lars Molins yrkande. 
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   KS 0290/12 
 
§ 402 
 
Medborgarförslag gällande rotvältorna efter stormen Dagmar utefter 
Norshagsvägen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige i vilket det föreslås att 
kommunen i sitt eget skogsområde utefter Norshagsvägen snarast låter knuffa 
igen rotvältorna efter stormen Dagmar, så att groparna fylls och stubbarna 
kommer upp innan en dödsolycka sker. 
 
Förslagsställarna menar att inkomsterna av kommunens avverkning i området mer 
än väl torde täcka kostnaderna för föreslagen åtgärd. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 133 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till 
samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen har gett 
Mellanskog i uppdrag att välta tillbaka rotvältorna. Kostnaden för detta redovisas 
på skogen och kostnaden tas från intäkterna från avverkningarna under året. 
  
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att samhällsutvecklings-
förvaltningen har gett Mellanskog i uppdrag att välta tillbaka rotvältorna utefter 
Norshagsvägen. Medborgarförslaget ska därför anses besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 184 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 9 oktober 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 7 september 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 133 
Medborgarförslag 4 juni 2012 
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   KS 0144/11 
 
§ 403 
 
Redovisning av resultatet av undersökning med anledning av bifallen 
motion från Ingrid Olsson (C) om att utveckla företagsföreningar för fler 
jobb 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Närljus redovisning av resultatet av undersökning om att utveckla 

företagsföreningar för fler jobb godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2011, § 222 att bifalla en motion 
från Ingrid Olsson (C) om att undersöka möjligheterna och intresset hos våra 
företag att ta ytterligare ett steg i samarbetet och utveckla företagsföreningar i 
syfte att behålla och skapa fler arbetstillfällen.  
 
Närljus har gjort undersökningen och skriver i sin redovisning:  
 
”Närljus samverkar med företagsnätverk för att stötta utvecklingen av dessa. 
Närljus arbete med näringslivsutveckling går ut på att få företag inom samma 
bransch att samverka och se fördelar med det, trots eventuell konkurrens. Vi får 
då också en part att diskutera utvecklingsfrågor med och som då representerar 
många företag, vilket gör att vi effektivt hittar rätt frågor att driva, som bidrar till 
utveckling av branschen. 
 
Idag finns åtta branschnätverk som vi samverkar med och vårt arbete med gröna 
näringar har nu senast resulterat i bildandet av Bilof (Bioenergi och 
logistiknätverk i ekonomisk förening). 
 
Under året har vi skapat en mötesplats för dessa åtta branschnätverk. Denna 
branschvisa samverkan, som fått arbetsnamnet BIS= Branscher i samverkan, blir 
ett forum där vi lyfter vilka behov branscherna har för att behålla och skapa fler 
arbetstillfällen. Där kan vi också hålla oss ajour med vad som händer i omvärlden 
och identifiera eventuella hinder för företagen. 
 
Exempel på viktiga frågor är rätt lokaler som passar företagets behov och rätt 
kompetens på personal. I dessa två frågor har vi också möten med fastighetsägare 
och skolan för att framföra branschens behov. I BIS diskuteras också strategiska 
utvecklingsfrågor som exempelvis lokal- och regional utvecklingsstrategi. 
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§ 403 forts. 
 
I vår handlingsplan 2012-2016 ska vi arbeta för ett långsiktigt, miljömässigt, 
livskraftigt och differentierat näringsliv i Ljusdals kommun - som bidrar till 
tillväxt med fler arbetstillfällen och fler invånare”. 
 
Allmänna utskottet förslår 30 oktober 2012, § 183 att Närljus redovisning av 
resultatet av undersökning om att utveckla företagsföreningar för fler jobb 
godkänns 
 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 183 
Redovisning av resultat angående motion om att utveckla företagsföreningar för 
fler jobb enligt kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 222, 3 oktober 
2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 222 
Motion från Ingrid Olsson (C) om att utveckla företagsföreningar för fler jobb, 25 
februari 2011 
 
Yrkanden 
 
Malin Ängerå (S) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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   KS 0453/12 
 
§ 404 
 
Skrivelse från Lars Molin (M) med flera gällande att utreda 
förutsättningarna för att överföra hela eller delar av enheter  
som arbetar med arbetsmarknadsfrågor etcetera till  
kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Skrivelsen ska ingå i organisationsöversynen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Lasse Molin (M), Helena Brink (C), Harald Noreus (FP), Lars Björkbom (FP) och 
Jonny Mill (SRD) skriver i en gemensam skrivelse: 
 
”En av kommunstyrelsens uppgifter är att ansvara för de övergripande 
sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågorna i kommunen. En annan uppgift är att 
ansvara för ledning och samordning av den fysiska, social och ekonomiska 
planeringen när det bland annat gäller näringslivsfrågor. I det pågående 
visionsarbetet har fastslagits att jobben är en av de viktigaste faktorerna för att 
utveckla vår kommun.  
 
Folkpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska ta ett samlat grepp om 
ungdomsarbetslösheten. Kommunstyrelsen biföll ett yrkande från Harald Noreus 
(FP) om att en tvärpolitisk grupp bildas tillsammans med Närljus, 
Arbetsförmedlingen, utbildningsförvaltningen samt övriga organisationer inom 
Ljusdals kommun som har något att tillföra arbetet för skapandet av fler 
arbetstillfällen i kommunen, Gruppen ska gemensamt samordna arbetet för att 
därigenom kunna nå maximalt reslutat. 
 
Socialradikala Demokraterna har lagt en motion om projekt för ” prova-på-arbete” 
för ungdomar mellan 20-25 år som är inskrivna på arbetsförmedlingen. 
Ungdomarna ska få prova-på-arbete hos Ljusdals kommun under ett halvår där 
hälften av tiden är anställning och hälften är praktik. 
 
Mot den bakgrunden föreslås att:   
1. I samband med översynen av den nya organisationen utreda förutsättningarna 

för att överföra hela eller delar av enheter som arbetar med 
arbetsmarknadsfrågor, jobbskapande åtgärder och arbetslöshet som UC och 
arbetsmarknadsenheten (AME) direkt under kommunstyrelsen. 

2. Utreda behovet av ett utskott till kommunstyrelsen för samordning och 
beredning av sysselsättningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor och frågor om 
arbetslöshet. 
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        Diarienummer 

       KS 0453/12 
 

§ 404 forts. 
 

 
3. Utreda Närljus förhållande och arbetssätt till kommunens enheter som arbetar 

med arbetsmarknadsfrågor enligt första stycket.”  

Allmänna utskottet föreslår 30 oktober 2012, § 192 att skrivelsen ska ingå i 
organisationsöversynen. 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M) och Jonny Mill (SRD): Bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
Förslagsställarna  
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   KS 0438/12 
 
§ 405 
 
Fyllnadsval av ersättare i rådet för funktionshinderfrågor efter Ingela 
Gustavsson (V) 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Stig Andersson (V) utses till ny ersättare i rådet för funktionshinderfrågor. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ingela Gustavsson (V) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
rådet för funktionshinderfrågor.  Fyllnadsval måste därför göras. 
 
Yvonne Oscarsson föreslår att Stig Andersson väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Stig Andersson 
Rådet för funktionshinderfrågor 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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§ 406 
 
Delegationsbeslut nr 218-231, 135-144 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns delegationsbeslut nr 118-131 samt 135-
144. 
 
Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Delegationspärm 
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§ 407 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handling: 
 
1. Verksamhetsberättelse för stiftelsen Albert Vikstens Donationsfond 

Verksamhetsåret 2011. KS 430/12 
 

  
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 408 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 
 
1. Information och diskussion om eventuell sammanslagning av 

Inlandskommunerna ekonomisk förening och Sveriges 
Vattenkraftskommuner  KS 0458/12 

 
2. Svar på remiss från Trafikverket gällande ”Utredning om Inlandsbanans 

funktion och roll i transportsystemet  KS 364/12 
 
 
Beslutsexpediering 
Akterna 
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§ 409 
 
Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 
 
- AB Ljusdalshem 25 september 2012  
- AB Ljusdalshem 23 oktober 2012  
- Rådet för funktionshinderfrågor 16 oktober 2012  
- AB Ljusdalshem 13 november 2012  
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   KS 0116/12 
 
§ 410 
 
Begäran från omsorgsnämnden att få använda eget kapital till 
inköp av smartphones och läsplattor 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
 
1. Omsorgsnämnden får använda 125 000 kronor ur det egna kapitalet från 

tidigare år till inköp av moderna mobiltelefoner så kallade smartphones/smarta 
telefoner och läsplattor. 

 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har begärt medel hos kommunstyrelsen för att införa ny 
modern teknik inom handikappomsorgen. Det handlar om inköp av nya moderna 
mobiltelefoner så kallade smartphones samt läsplattor. De nya smarta mobil-
telefonerna med programmet/appen från IntraPhone skulle ge en mycket stor 
tidsvinst i det omfattande och tidskrävande arbetet kring månadsredovisningen av 
timmar till försäkringskassan. Dessutom finns en larmfunktion som ger ökad 
säkerhet hos kund, en rapporteringsmöjlighet mellan personal samt en förenkling 
av dokumentationen hos kund. Läsplattorna behövs som kommunikations-
hjälpmedel samt för att höja kvaliteten inom verksamheten.  
 
Inom området personlig assistans utförs det varje månad en mycket tung 
administration kring tidrapporter och redovisning av antalet assistanstimmar. 
Detta utifrån de krav som försäkringskassan ställer på alla anordnare och 
verkställare av personlig assistans. Sedan de nya smarta mobiltelefonerna inträde 
har det öppnats många nya möjligheter. Ett stort antal kommuner har de senaste 
åren gått över till att använda smarta mobiltelefoner med program/”app” från 
företaget IntraPhone. IntraPhone kan hantera all inrapportering  
av arbetstid och jourtid hos kund. Den elektroniska signering som varje anställd 
gör, är fullt godkänd av Försäkringskassan och ersätter idag alla underskrifter 
personliga assistenter skall göra hos respektive kund.   
 
IntraPhone har följande funktioner:  
Tidrapportering 
När den personlige assistenten kommer till kunden scannar de med hjälp av 
telefonen via en liten fyrkantig lapp (som sitter till exempel invid entrédörren). De 
knappar därefter in sin fyrsiffriga personliga kod och gör likadant vid 
arbetspassets slut. Det här är mycket enkelt att lära sig och kräver endast några få 
timmar i utbildningsinsats.  
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   KS 0116/12 
 
§ 410 forts. 
 
 
Larmfunktion om personal har uteblivit. I programmet finns även en larmfunktion 
om en personal av någon anledning inte har kommit till kunden och larmet kan 
kopplas till chef eller bemanningsenhet. Detta är en stor trygghet för kunder som 
bor ensamma och som själva inte kan kalla på hjälp.    
 
Meddelarfunktion så kallad stafettpinne. Programmet har även en 
meddelarfunktion som läses upp när personalen knappat in sig, som till exempel 
”tvätt finns att hänga” eller ett meddelande från enhetschef. 
 
Dokumentation 
Personalen kan dessutom på ett mycket enkelt sätt dokumentera händelser. Alla 
avvikelser talas in och det går att få ut i skriven form, till exempel ”Ada avböjde 
dusch på grund av att dottern hade duschat henne”. Socialstyrelsen lägger stor vikt 
vid att dokumentationen sköts på ett korrekt sätt och detta underlättar för personal. 
 
Statistik 
Möjlighet att ta ut statistik finns.  
 
Kostnad 
Varje personlig assistansgrupp har idag en egen basmobiltelefon, men denna 
behöver bytas ut till en modern smartphone, med tillhörande program. 
Programvaran finansieras inom handikappomsorgens befintliga budget. 
 
Inköp av: 
30 stycken så kallad Smartphones á cirka 2 650 kronor. 
Summa exklusive moms: 80 000 kronor. 
 
Behov av läsplattor 
Landstingets hörselkonsulent och specialpedagog från Habiliteringen har 
föreslagit att Handikappomsorgen bör köpa in läsplattor för att lättare kunna 
kommunicera med våra kunder på ett tydligt och bra sätt, i de fall kundens 
kommunikationsförmåga är nedsatt.  
Det finns särskilda ”appar” som de rekommenderar till personer med dövhet eller 
har en hörselnedsättning och även en särskild ”app” för personer som använder 
tecken till stöd.  
Det här är en billig investering som är lätt att använda för både personal och 
kunder och  
som även förbättrar kvaliteten i verksamheten.  
 
Inköp av: 
10 stycken läsplattor á cirka 4 500 kronor exklusive moms. 
Summa exklusive moms 45 000 kronor.  
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 Diarienummer 
   KS 0116/12 
 
§ 410 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 15 november 2012, § 238 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 4 oktober 2012  
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Maj-Britt Tönners (C) och Marie-Louise Hellström (M): 
Omsorgsnämnden får använda 125 000 kronor ur det egna kapitalet från tidigare 
år till inköp av moderna mobiltelefoner så kallade smartphones/smarta telefoner 
och läsplattor. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 411 
 
Extra ärende- Mediepolicy 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Frågan om behov av mediepolicy tas upp på nästkommande sammanträde med  
 allmänna utskottet. 
 
 
Karin Jansson (MP) tar upp en extra fråga kring behov av mediepolicy. 
 
Beslutsexpediering 
KSAU 
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