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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0018/14
§1

Personalinformation
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar:
•

Medarbetarundersökningen har avslutats och sammanställning pågår. Rapporter kommer
att tas fram till cheferna. Förvaltningscheferna ska rapportera till nämnderna och
personalchefen räknar med att information kommer till allmänna utskottet i juni.

•

Chefsutbildningar kommer att startas upp. Först kommer utbildningen att handla om
anställningsavtalet. Efter det planeras utbildningar kring rehabområdet och verktyget
Adato.

•

Det var stor uppslutning på föreläsningarna om stresshantering. Det kommer att bli en
fortsättning i ämnet.

Beslutsexpedierat
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

4

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0162/12
§2

Projekt prova-på-arbete, finansiering
Allmänna utskottet beslutar
1.

När ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska underlag om UNIK och AME finnas med.
Hur många som får stöd, vilka insatser som görs, hur många timmar stödet omfattar.

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

För huvudfinansiering av Projekt Prova-på-arbete inlämnas en ansökan till Svenska ESFrådet i enlighet med riktlinjer för Europeiska Socialfonden 2014 – 2020, programområde
3 – Sysselsättningsinitiativet för unga.

2.

Medel för kommunens medfinansiering för eventuellt beviljat ESF-projekt avsätts i
budget 2015 - 2017.

Sammanfattning
Socialradikala Demokraterna har inlämnat en motion där man föreslår att kommunen startar
ett projekt för Prova-på-arbete för ungdomar 20-25 år. Syftet med projektet är flera; dels att
profilera Ljusdals kommun som arbetsgivare och visa upp vad det finns för arbetsuppgifter
inom kommunen och därmed verka för vår personalförsörjning, dels att ungdomar får
referenser och/eller motivera dem för vidare studier för att lättare komma in på arbetsmarknaden. Vidare skall projektet vara en insats för att förhindra utanförskap. Motionen har
bifallits såtillvida att kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda möjligheterna till finansiering
av motionens intentioner.
För finansiering av Projekt Prova-på-arbete föreslås att en projektansökan framarbetas till
Svenska ESF-rådet ur socialfonden 2014-2020 (ESF: Europeiska socialfonden). Förslag till
inlämnande av en projektansökan baseras på att arbetsförmedlingen förordar att en projektansökan upprättas från kommunen i enlighet med intentionerna och de kommande riktlinjerna
för Socialfonden 2014-2020. Arbetsförmedlingen menar att ett projekt i enlighet med detta
skulle innebära en möjlighet att ta hänsyn till de olika förutsättningar som personer i
utanförskap har och därmed ge större chans till positiva resultat.
En godkänd ansökan innebär att arbetsförmedlingen blir projektägare och att projektets
huvudfinansiering sker via fonden där Ljusdals kommun blir medfinansiär.

Forts s 6
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0162/12
§ 2 forts

Projekt prova-på-arbete, finansiering
Beslutsunderlag
Beräkningar: Kostnadsscenarion Projekt Prova-på-arbete
Svar från arbetsförmedlingen 29 november 2013
Utdrag Svenska ESF-rådet: Socialfonden 2014-2020
Utredningsdirektiv: Projekt Prova-på-arbete, finansiering
Allmänna utskottets protokoll 5 november 2013, § 159 Godkännande av utredningsdirektiv
Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2013, § 170
Motion från SRD: Projekt för Prova-på-arbete, 26 mars 2012
Yrkanden
Helena Brink (C): bifall till förslaget. När ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska underlag om
UNIK och AME finnas med. Hur många som får stöd, vilka insatser som görs, hur många
timmar omfattar stödet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande och finner att
allmänna utskottet bifaller detta.

Beslutsexpedierat
Kommunstyrelsen
Carina Pehrsdotter Wickman
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0023/14
§3

Plan och riktlinjer för budget och budgetuppföljning
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslaget till plan och riktlinjer för budget och budgetuppföljning antas.

Sammanfattning
Ekonomichef Nicklas Bremefors presenterar ett förslag till plan och riktlinjer för budget och
budgetuppföljning.
Förslaget innebär att kommunfullmäktige antar budget inklusive ekonomisk långtidsplan
redan i juni. Senast den 15 oktober ska nämnderna besluta om fördelad budget, vilket ska
delges kommunfullmäktige senast under november.
Det kommer bli färre ekonomiska redovisningar till nämnderna. Per april görs en helhetsprognos på nämndsnivå och för kommunen som helhet. Per augusti görs delårsbokslut för
kommunen och de kommunala bolagen, vilket behandlas i kommunfullmäktige i oktober.
När ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska en ingress finnas med som tydliggör skillnaden
mellan tidigare arbetssätt och det nu föreslagna.
Beslutsunderlag
Plan för budget och budgetuppföljning 7 januari 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

§4

Information om ekonomienhetens nya arbetssätt
Allmänna utskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Idag lägger ekonomerna ner mycket tid på uppföljning och budgetarbete, väldigt mycket tid
läggs på redovisning (felrättning). För mycket rutinarbete gör att det inte finns tid för analys
och utredningsarbete.
För att få mer tid till analys och utredningsarbete är tanken att antalet uppföljningar ska bli
färre. Chefer och assistenter ska också få mer utbildning i kontering och liknande för att
ekonomerna ska slippa att göra så mycket rättningar.
Ekonomerna ska gå från att vara förvaltningsekonomer till controllers.
Förändringen ska innebära:
Idag:

Framtid

Redovisar siffror

Analyserar siffror

Redovisar avvikelser

Analyserar avvikelser

Budgetperspektiv

Verksamhetsperspektiv

Tillbakablickande

Framåtblick

Reaktivt

Proaktivt

Rutinstyrt

Egna initiativ

Beskriver problem

Hittar lösningar (stöd till chef)

Forts s 9

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

§ 4 forts

Information om ekonomienhetens nya arbetssätt
Ekonomienheten består av:
•
•
•
•

En chef
Två ekonomer
Fyra assistenter
Sex controllers (Två i varje nämnd)

Beslutsexpedierat
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0002/14
§5

Begäran om ökat eget kapital till Inköp Gävleborg
Allmänna utskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Ärendet skickas till kommunstyrelsen med kompletterande beslutsförslag.

Sammanfattning
Inköp Gävleborg har inkommit med begäran om utökat eget kapital. Kommunalförbundet
hanterar sedan 2004 elinköp för Hälsinglands kommuner samt kommunernas bolag som
Clearing Client på NASDAQ OMX.
NASDAQ OMX har nu infört krav på eget kapital om 300 000 euro för att få vara Clearing
Client.
Inköp Gävleborg uppfyller inte detta krav och utesluts den 1 april 2014 från NASDAQ OMX
för såväl fysisk som finansiell handel, vilket får betydande ekonomiska konsekvenser för
kraftportföljer och Inköp Gävleborgs ägare.
Likvida medel finns att tillgå på klientmedelskonto för att återbetala del av redovisade skulder
till kommunerna.
Marginal finns på klientmedelskonto för situationer då höga elspotpriser förekommer på
elmarknaden. Inom denna marginal finns utrymme att använda 300 000 euro till ovan nämnda
återbetalning.
Motsvarande belopp föreslås sedan tillföras Inköp Gävleborg från kommunerna som
ägartillskott.
Inköp Gävleborg föreslår ett ökat ägartillskott från ingående kommuner med bolag för att
uppfylla regelverk och därmed inte riskera att uteslutas från NASDAQ OMX. Ägartillskottet
föreslås ske enligt bifogad fördelning och styrkas med revisors intyg senast den 14 mars 2014.
Återbetalning av motsvarande likvida medel från klientmedelskonto sker till ägare efter att
NASADAQ OMX:s regelverk är uppfyllt, vilket styrks med intyg från revisor.
Beslutsunderlag
Skrivelse och missiv från Inköp Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0228/13
§6

Motion från Torsten Hellström och Jan Hedlund (M) gällande vargens
utbredning
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning
Jan Hedlund (M) och Torsten Hellström (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I
motionen skriver de:
”Ljusdals kommuns övergripande mål är att kommunen ska bli Hälsinglands attraktivaste
kommun med en positiv befolkningsutveckling. Många hinder finns för att uppnå det målet
och det blir allt svårare och svårare att bo och leva på landet. Samhället planeras i allt för stor
utsträckning utifrån villkoren i de stora städerna och landsbygdsutvecklingens livsmönster
och levnadsvillkor får inte tillräcklig tyngd i rikstäckande beslut som rör landsbygden.
En fråga med stor aktualitet, som belyser svårigheten för landsbygden att få sin röst hörd är
vargen. Det handlar om antal vargar, vargarnas utbredning och lokalt inflytande över dessa
frågor. En rimlig ståndpunkt borde vara att de gröna näringarna ska få fortsätta att utvecklas
och att befolkningen på landet ska få fortsätta att leva i samklang med djur och natur.
Det innebär att människor inte ska behöva oroa sig för varg inom bebyggelse, att människor
inte ska mista värdet av att vistas i skog och mark beroende på oro för varg, att fäbodbruk ska
kunna bedrivas, att älgen inte enbart ska vara vargföda och att hundar ska kunna släppas utan
koppel när det är tillåtet.”
Mot den bakgrunden yrkas att Ljusdals kommun tar fram en viljeinriktning, som blir ett
tydligt mål för ett lokalt ställningstagande för hur många vargar som kan få vistas i
kommunen utan att de skapar oro hos kommuninvånarna, hindrar utvecklingen av de gröna
näringarna, hindrar jakt och människors behov av att vistas i skog och mark.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2013, § 94 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Efter samråd med jurist vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) föreslås att motionen
avslås.

Forts s 12
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0228/13
§ 6 forts

Motion från Torsten Hellström och Jan Hedlund (M) gällande vargens
utbredning
Juristen på SKL menar om att om man inom kommunen skulle vilja verka för att inga vargar
ska finnas eller för en minskning av antalet vargar, med olika typer av planer och dokument,
så är det sannolikt olagligt. Motionen ska avslås för att den ligger utanför kommunens
kompetens.
Kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Oscarsson föreslår att motionen avslås. Hon
skriver i sitt övervägande att juristen på SKL menar att om man inom kommunen skulle vilja
verka för att inga vargar ska finnas eller för en minskning av antalet vargar, med olika typer
av planer och dokument, så är det sannolikt olagligt. Motionen ska avslås för att den ligger
utanför kommunens kompetens.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 7 januari 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 22 april 2013, § 94
Motion om vargens utbredning 19 april 2013
Yrkanden
Helena Brink (C): bifall till beslutsförslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0051/13
§7

Medborgarförslag om att spela in nämndernas och utskottens möten
som audio-fil
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att nämndernas och
utskottens sammanträden spelas in som audio-filer och görs tillgängliga på kommunens
hemsida (gäller inte sekretessbelagda ärenden). Detta skulle göra att medborgarna i
kommunen själva kan bilda sig en uppfattning om nämndernas och utskottens arbete.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013, § 43 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsutskottet,
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden för yttrande.
Samhällsutvecklingsutskottet skriver i protokoll från den 16 april 2013, § 101 att eftersom
utskottens sammanträden är slutna så ska dessa inte spelas in på audio-fil.
Utbildningsnämnden ställer sig i protokoll från den 12 juni 2013, § 79 negativa till medborgarförslaget.
Omsorgsnämnden föreslår i protokoll från den 24 oktober 2013, § 213 att medborgarförslaget
avslås.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. Han skriver i sitt
övervägande att utbildningsnämnden är negativ till förslaget, omsorgsnämnden föreslår att
medborgarförslaget avslås och samhällsutvecklingsutskottet skriver i ett yttrande att eftersom
utskottens sammanträden är slutna ska dessa inte spelas in på ljudfil.
Att göra ljudinspelningar kräver dessutom stora personella insatser som i dagsläget är svåra
att prioritera. Nämndsammanträden och kommunstyrelse är öppna för allmänheten, dock inte
utskottssammanträden.

Forts s 14

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0051/13
§ 7 forts

Medborgarförslag om att spela in nämndernas och utskottens möten
som audio-fil
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 9 december 2013
Omsorgsnämndens yttrande 24 oktober 2013, § 213
Utbildningsnämndens yttrande 12 juni 2013, § 79
Samhällsutvecklingsutskottets yttrande 16 april 2013, § 101
Kommunfullmäktiges protokoll 25 februari 2013, § 43
Medborgarförslag 31 januari 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0410/13
§8

Medborgarförslag gällande projekt med samlad turistisk satsning på den
lokala skogs- och träindustrins historia
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en enklare beredning genomförs för att belysa
förutsättningarna för ett utredningsuppdrag gällande inrättandet av ett skogs- och
träindustriellt besökscentrum.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren föreslår att
Ljusdals kommun, i samarbete med andra (exempelvis Region Gävleborg, träindustrin och
Ljusdalsbygdens museum), genomför ett projekt med en samlad turistisk satsning på den
lokala skogs- och träindustrins historia, med utgångspunkt från Östernäs, men också
inbegripande till exempel flottningsleder med mera.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 181 att skicka medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunledningskontoret för yttrande.
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att tanken att det i Ljusdals kommun skulle erbjudas ett
intressant och innehållsrikt besökscentrum med skogs- och träindustri, historisk och nutida, är
spännande. En inledande enklare beredning bör företas, vilken skulle kunna leda vidare till ett
mer traditionellt utredningsuppdrag.
Han föreslår att han ges i uppdrag att genomföra en inledande enklare beredning, vilken
skulle kunna leda vidare till ett mer traditionellt utredningsuppdrag gällande inrättandet av ett
skogs- och träindustriellt besökscentrum i Ljusdals kommun.
Kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Oscarsson föreslår att medborgarförslaget
bifalles såtillvida att en enklare beredning genomförs för att belysa förutsättningarna för ett
utredningsuppdrag gällande inrättandet av ett skogs- och träindustriellt besökscentrum. Hon
skriver i sitt övervägande att för Östernäsområdet finns redan antagna detaljplaner som anger
vilka verksamheter som kan vara aktuella för området. Det är därför viktigt att avgränsa och
klargöra vad i medborgarförslaget som kan ingå i ett eventuellt utredningsuppdrag.

Forts s 16

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0410/13
§ 8 forts

Medborgarförslag gällande projekt med samlad turistisk satsning på den
lokala skogs- och träindustrins historia
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 8 januari 2014
Kommunchefens yttrande 10 december 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 30 september 2013, § 181
Medborgarförslag 17 september 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0465/13
§9

Medborgarförslag gällande Mariavägen, Tallåsen
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Nio fastighetsägare och representanter för fastigheter angränsande till Mariavägen i Tallåsen
och med utfarter till denna, har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.
Förslagsställarna anser att det är kommunen som äger Mariavägen och därmed ska ansvara
för renovering och plogning av vägen.
Förslagsställarna vill ha svar om kommunen åtar sig detta ansvar.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, § 206 att skicka medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen har redan tidigare inhämtat yttranden från samhällsutvecklingsförvaltningen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sina yttranden att detaljplanen för området anger
att Mariavägen är grönområde, inte gata. Det är endast en liten bit i den nordvästra delen som
är planlagd som gata. Därför anser inte förvaltningen att Mariavägen ska skötas som gata. De
fastigheter som gränsar mot Mariavägen bör kunna använda sina utfarter mot Bäckebovägen.
Med anledning av de regler som gällde när planen gjordes för området har kommunen inget
väghållaransvar i Tallåsen. Att ett antal vägar ändå sköts av kommunen beror på att det inte
gått att få till en fungerande vägförening för dessa vägar, men kommunen har ingen ambition
att utöka sitt väghållaransvar i Tallåsen.
Kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Oscarsson föreslår att medborgarförslag avslås.
Hon skriver i sitt övervägande att enligt samhällsutvecklingsförvaltningen anger detaljplanen
att Mariavägen är ett grönområde och inte en gata. Förvaltningen anser att de fastigheter som
gränsar mot Mariavägen bör kunna använda sig av sina utfarter mot Bäckebovägen.
Kommunen har, enligt de regler som gällde då detaljplanen för området antogs, inget
väghållaransvar för aktuellt område.

Forts s 18

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0465/13
§ 9 forts

Medborgarförslag gällande Mariavägen, Tallåsen
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 7 januari 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2013
Medborgarförslag 31 oktober 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

§ 10

Information i terminalfrågan
Allmänna utskottet beslutar
1.

Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta processen med ansökan till Region Gävleborg.

2.

Beslutet skickas till kommunstyrelsen för godkännande i efterhand.

Sammanfattning
Ett antal skogsföretag har tillsammans med Ljusdals kommun under en tid arbetet med att
hitta ett gemensamt alternativ för en ny omlastningsterminal för skogliga råvaror. Avsikten är
att samla den lastning av rundvirke med mera på järnväg som i dagsläget sker på olika håll
inom kommunen till en gemensam plats.
I tidigare genomförda förstudier har i första hand Böle, Ede, Tegeltjär och Bränta studerats.
Alternativen har, med undantag för Böle, utretts relativt ingående gällande förutsättningar för
att anlägga en terminal. Parterna har nu kommit fram till att det även är önskvärt att göra en
studie av Böle.
Böle ligger längs vägen till Hybo i direkt anslutning till stambanan. I dagsläget finns cirka åtta
hektar mark tillgänglig, men en flytt av Hybovägen skulle göra att betydligt större ytor
frigörs.
För att kunna genomföra en förstudie vill man nu ansöka hos Region Gävleborg om bidrag till
förstudie. Bidrag kan beviljas med 50 procent av kostnaden som beräknas till 1 600 000
kronor. Kommunen måste stå som sökande på ansökan, men den övriga kostnaden på 800 000
kronor kan delas upp mellan bolagen och kommunen. Utredningstiden beräknas till cirka ett
år.

Beslutsexpedierat
Claes Rydberg
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0088/13
§ 11

Redovisning av försörjningsstöd per oktober och november 2013
Allmänna utskottet beslutar
1.

Redovisningen godkänns och skickas till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning
Oktober
Försörjningsstöd inklusive arbetsmarknadsinsatser har ökat under oktober månad. Det beror
framförallt på att individ- och familjeomsorgen har haft en stor kostnad för det som kallas
sociala kontrakt. Det innebär att verksamheten står för kontraktet på en lägenhet åt personer
som annars inte skulle få en bostad. I det här fallet har verksamheten blivit ålagd att betala för
en vattenskada som uppstod då en diskmaskin läckte vatten.
En annan faktor är att antalet hushåll som fick försörjningsstöd i oktober ökade kraftigt
jämfört med föregående månad.
Kostnaderna för arbetslösheten ligger på drygt 50 procent av det totala försörjningsstödet.
Räknar man hushåll som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet så är det 62 procent,
utav dessa är det 32 procent som inte får någon arbetslöshetsersättning.
Sjukskrivna med intyg som inte får ersättning fortsätter att ligga högt. För oktober var det
drygt 13 procent.
Ej SFI-klara ligger på fyra procent, en siffra som speglar hur det varit tidigare under året.
Antalet hushåll som fick försörjningsstöd har ökat kraftigt. Under oktober det var 68 hushåll
fler jämfört med september. Det är den högsta siffra vi haft under året.
Barn till föräldrar som får försörjningsstöd ligger kvar på samma nivå som september månad
det vill säga 309 barn.
November
Försörjningsstödet inklusive insatser ökade med nästan en halv miljon kronor under
november 2013 jämfört med föregående månad, trots att antalet hushåll var 27 stycken färre.
Det är inte själva försörjningsstödet som står för ökningen, det ligger kvar på samma nivå som
månaden före. Det är istället återsökningen av pengar när det gäller arbetsmarknadsinsatser
som släpar efter. Tendensen har varit densamma under hela 2013.
Forts s 21
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0088/13
§ 11 forts

Redovisning av försörjningsstöd per oktober och november 2013
Kostnaderna för arbetslöshet ligger på 53 procent av det totala försörjningsstödet. Antalet
hushåll som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet är 63 procent. Utav dessa så är det
36 procent som inte får någon arbetslöshetsersättning alls.
Antalet sjukskrivna med intyg som inte får ersättning, ligger något högre under november
2013 än föregående månad.
Ej SFI-klara ligger på fyra procent. Den siffran har varit konstant under i stort sett hela 2013.
Barn till föräldrar som får försörjningsstöd ökade något under november 2013, men ligger på
snittsiffran för året. Det innebär att cirka nio procent av barnen i Ljusdals kommun har
föräldrar som får försörjningsstöd.
Som det ser ut idag pekar årets resultat på en ökning av försörjningsstödet med cirka en halv
miljon kronor, jämfört med föregående år. Sett till ökningen mellan 2012 och 2013, vilken var
1,5 miljoner kronor, har ökningstakten alltså avtagit.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 21 november 2013, § 229
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt statistik 7 november 2013
Omsorgsnämndens protokoll 12 december 2013, § 246
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt statistik 29 november 2013

Beslutsexpedierat
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

§ 12

Rapport från strukturgruppen
Allmänna utskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Claes Rydberg informerar om strukturgruppen där förvaltningschefer, Vd:arna för bolagen
och Närljus, personalchefen, ekonomichefen, IT-chef, administrativa chefen samt
utredarenhetens chef ingår.
Tanken med gruppen är att hitta smartare lösningar på kommunkoncernens samlade uppgifter.
Det är fortfarande svårt att hitta arbetsformerna för gruppen. Hittills har alla suttit vid samma
bord och fört öppna diskussioner.
Hittills har bland annat IT-frågor och informationsfrågor samt upphandlingsfrågor diskuterats:
En IT-ledningsgrupp har startat, det ska inte förekomma några plattformar i kommunen som
innebär att alla inte är med. Om alla är med blir det billigare. Samma sak gäller telefoni – alla
ska ha samma telefoni.
E-tjänster ska utökas, digitala blanketter ska användas mer och det ska gå att göra
ansökningar direkt på nätet. För detta behöver ett interaktivt blankettsystem köpas in.
Gruppen tittar också på möjligheten till gemensamma faktureringar. Kommunmedborgarna
skulle kunna få allt på samma faktura.; el, barnomsorg, vatten, renhållning med mera.
Informationssystem – bolagen ska synas på kommunens sida. Information ska synkas mellan
bolagen och kommunen. Vid vattenläckor och annat ska information gå att hitta på
kommunens hemsida dit medborgarna troligtvis hittar först.
Ljusdalshem har bättre kapacitet och kompetens när det gäller att göra upphandlingar.
Fastighet och andra verksamheter i kommunen borde ta hjälp av bolaget vid upphandlingar.

Beslutsexpedierat
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

§ 13

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingarna noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden:
1.

Omsorgsnämndens protokoll 21 november 2013, § 232 gällande överenskommelse
samverkansformer Nätverk Välfärd. KS 0513/13

2.

Delårsrapport 2013 för Inköp Gävleborg. KS 0511/13

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0536/13
§ 14

Remiss gällande förslag om ändrade regler om direktupphandling
Allmänna utskottet beslutar
1.

Det preliminära yttrandet godkänns och skickas till Socialdepartementet

2.

Yttrandet skickas till kommunstyrelsen för godkännande.

Sammanfattning
Ljusdals kommun har fått en remiss från Socialdepartementet gällande ett förslag om ändrade
regler om direktupphandlingar (SOU 2013:12). Remissvaren ska ha inkommit redan den 27
januari 2014, vilket gör att kommunen inte hinner besluta om yttrandet. Det finns en
möjlighet att lämna ett preliminärt yttrande och därefter ett slutligt svar när beslut har kunnat
fattas.
Kommunchef Claes Rydberg lämnar förslag på preliminärt yttrande till allmänna utskottet
innehållande:
Sammanfattning
Vi tillstyrker utredningens förslag om höjda direktupphandlingsgränser, dokumentationsplikt
och krav på riktlinjer för genomförande av direktupphandling.
Beloppsgränserna för direktupphandling
Vi tillstyrker förslaget om att i LOU ska direktupphandling få användas om kontraktets värde
beräknas uppgå till högst 32 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och
landsting vid upphandling av varor och tjänster, som i dag uppgår till 1 897 540 kronor, det
vill säga 607 212 kronor.
Dokumentationsplikt
Vi tillstyrker förslaget om att en upphandlande myndighet eller enhet ska anteckna skälen för
sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger
100 000 kronor.
Åtgärder för tillvaratagande av konkurrensen på marknaden
Vi tillstyrker förslaget om att de upphandlande myndigheterna och enheterna ska anta
riktlinjer för genomförande av direktupphandlingar.
Forts s 25
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2014-01-14
Diarienummer

KS 0536/13
§ 14 forts

Remiss gällande förslag om ändrade regler om direktupphandling
Beslutsunderlag
Förslag till preliminärt yttrande 9 januari 2014
Remiss från Socialdepartementet 20 december 2014

Beslutsexpedierat
Socialdepartementet
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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