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 Diarienummer 
     
 
§ 1 
 
Personalinformation 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar om läget när det gäller rekryteringen 
av kommunchef och utbildningschef. 
 
24 sökande finns till kommunchefstjänsten och 4 till utbildningschefstjänsten. Ansöknings-
tiden har förlängts till en löpande rekrytering. Avstämningar kommer att ske och den 29 
januari 2013 kommer lämpliga kandidater att presenteras för kommunstyrelsens presidium. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 2 
 
Redogörelse om problematiken kring heltid/deltid samt information om 
vikariepoolen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Omsorgsförvaltningens chef Marita Wikström bjuds in till nästa sammanträde med 

allmänna utskottet för att redogöra för vad som händer när det lokala kollektivavtalet 
kring flexibel arbetstid löper ut, hur många av de deltidsanställda på 
omsorgsförvaltningen som önskar att gå upp till heltid samt för om det blir skillnad i 
vikariepoolerna efter att avtalet gått ut. 

 
 
Sammanfattning 
 
På allmänna utskottet den 4 december 2012, § 198, fick personalchefen i uppdrag att med 
anledning av inkomna medborgarförslag med önskemål om heltid och möjlighet till deltid, 
redogöra för hur heltid/ deltid fungerar idag samt för hur vikariepoolen fungerar. 
 
Antal deltidsanställda inom kommunens verksamheter fördelar sig enligt följande: 
omsorgsförvaltningen, 236 personer, utbildningsförvaltningen, 67 personer, 
samhällsutvecklingsförvaltningen, 37 personer och kommunledningskontoret, 5 personer.  
 
Om samtliga deltidsanställda skulle välja att nyttja rätt till heltid skulle det innebära 
merkostnader för genomförandet som på årsbasis hamnar på cirka 28 miljoner kronor. De 
utmaningar kring verksamhetens behov av bemanning som verksamheterna bedömer uppstår 
vid rätt till heltid blir svåra att lösa utan ytterligare stora merkostnader. Kommunens 
överenskommelse i form av lokalt kollektivavtal kring flexibel arbetstid med vårt största 
fackliga förbund upphör den 28 februari 2013. Därefter kommer centrala avtal att tillämpas 
och dessa är inte anpassade för att hantera överkapaciteten i arbetskraft. Även detta talar emot 
ett genomförande. 
 
Kommunens bemanningsenhet (BME) ansvarar bland annar för vikarieanskaffning inom 
omsorgsförvaltningens äldre- och handikappomsorg samt socialpsykiatri. Respektive 
enhetschef skickar beställningar på vikarier till bemanningsenheten som tillsätter vikariaten  
med personal ur de olika personalpoolerna. Behov finns av både kortare och längre vikariat 
vid exempelvis sjukdom, vård av barn, studie- och föräldraledigheter. BME:s verksamhet 
består av fyra pooler - långtidspoolen – som består av tillsvidareanställd personal som inte har 
en fast placering på en enhet. Personalen i poolen är ute på längre vikariat, minst en månad – 
korttidspoolen -  som består av tillsvidareanställd personal som ersätter ordinarie personal vid 
korttidssjukfrånvaro – pluspool – som består av personal som önskat öka sin 
sysselsättningsgrad och fullgör sin arbetstid på flera arbetsplatser och – timpool – som består 
av timanställd personal som främst ersätter ordinarie personal vid korttidssjukfrånvaro.  
 
Forts s 6
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§ 2 forts 
 
Redogörelse om problematiken kring heltid/deltid samt information om 
vikariepoolen 
 
Kommunens merkostnader för genomförandet av heltid 
 
Omsorgsförvaltningen  18 334 524 kronor 
Utbildningsförvaltningen    5 618 172 kronor 
Samhällsutvecklingsförvaltningen   3 280 452 kronor 
Kommunledningskontoret      673 272 kronor  
Totalt 27 906 420 kronor  
 
Personalchefen föreslår att önskemålet om rätt till heltid inte genomförs.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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   KS 0073/11 
 
§ 3 
 
Motion från Lars Molin (M) med flera gällande en ny politisk kultur 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionens första att-sats bifalles såtillvida att en utredning angående olika arbetssätt i 

kommunfullmäktige genomförs. 
 
2. Motionens andra att-sats anses besvarad. 
 
3. Motionens tredje att-sats bifalles. Samhällsutvecklingsutskottets funktion och framtid 

ingår i den pågående utvärderingen av den nya organisationen. 
 
4. Motionens fjärde att-sats bifalles såtillvida att införandet av informationssammanträden i 

kommunstyrelsen utvärderas innan nästa mandatperiod. 
 
5. Motionens femte att-sats bifalles, såtillvida att föreslagna förändringar i de fall de leder 

till beslut, ska utvärderas både vad gäller eventuellt förändrat arbetssätt och eventuell 
förändrad organisation. Tidpunkten för utvärdering bör fastställas med hänsyn till 
möjligheten till implementering. 

 
6. Motionens sjätte att-sats anses besvarad. 
 
7. Motionens sjunde att-sats avslås. 

 
 
Sammanfattning  
 
Lars Molin (M) med flera har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande en ny 
politisk kultur i Ljusdals kommun.  
 
I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. En utredning görs för att se över möjligheten att införa ett nytt politiskt arbetssätt i 

kommunfullmäktige innebärande att beslutsärenden delas upp på två sammanträden. Det 
första sammanträdet behandlar ärendet med diskussion, debatt och information för att vid 
nästkommande sammanträde ta beslut. Samråd med partiföreträdarna ska ske i 
utredningen. 

 
2. En utredning görs för att undersöka förutsättningarna för att en tredjedel av ledamöterna i 

fullmäktige ska kunna väcka frågor som inte finns på dagordningen för att arbeta i likhet 
med den första att-satsen. 

 
Forts s 8
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   KS 0073/11 
 
§ 3 forts 
 
Motion från Lars Molin (M) med flera gällande en ny politisk kultur 
 
3. En utredning görs för att klargöra samhällsutvecklingsutskottets funktion. 
 
4. En utredning görs för att se om det är möjligt att ersätta kommunstyrelsens allmänna 

utskott med ett beredande informations- och diskussionssammanträde där hela 
kommunstyrelsen deltar. 

 
5. En utvärdering av det nya politiska arbetssättet ska göras efter tolv månader efter 

att det trätt i kraft. 
 
6. Samtliga förtroendevalda ska ges tillgång till kommunens intranät om man så 

önskar. 
 
7. Utredningarna ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 5 maj 2011. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011, § 30 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har skickats på remiss till de politiska partierna. Svar har kommit från 
Socialradikala Demokraterna (SRD), Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), 
Miljöpartiet (MP) och Centerpartiet (C). 
 
(SRD) lämnar i sitt svar inte synpunkter på motionens sju punkter, utan anser att 
punkterna måste bli föremål för seriös granskning av alla partier. Partiet tillstyrker att 
motionen blir föremål för utredning och att utredningen görs av partiföreträdargruppen 
under ledning av fullmäktiges presidium. 
 
(S) ställer sig bakom yrkandet att alla förtroendevalda ska ha tillgång till kommunens 
intranät, men ställer sig för övrigt helt avvisande till att utsätta Ljusdals kommun för 
den typ av experiment som motionärerna föreslår. 
 
(V) refererar i sitt remissyttrande till kommunfullmäktiges arbetsordning som anger att 
ämnen av olika slag inte får tas upp i samma motion. Partiets rekommendation till 
motionärerna är att skriva om motionen som flera separata motioner där man avgränsar 
beslutspunkterna i respektive motion till att handla om samma ämne. (V) anser att 
motionen i den form som den föreligger inte kan hanteras i kommunfullmäktige. Om 
kommunfullmäktige ändå avser att hantera motionen lämnar partiet följande synpunkter 
på beslutspunkterna: 
 
 
 
 
Forts s 9
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§ 3 forts  
 
Motion från Lars Molin (M) med flera gällande en ny politisk kultur 
 
1. Partiet ser positivt på delar av förslaget att kunna dela upp vissa beslutsgångar för 

ärenden på två KS-tillfällen, med vissa reservationer. Att alltid hantera alla ärenden 
på detta sätt tros vara en onödig och tidskrävande process, men att däremot använda 
detta förfaringssätt i ärenden av stor vikt eller komplicerad natur skulle vara bra. 

2. Att som ledamot väcka ärenden i KS eller nämnderna är redan reglerat i 
kommunallagen, men om man vill ha ett bra svar och diskussioner är det 
rekommenderat att låta ärendet beredas först. 

3. Det är lämpligt att utvärdera den nya organisationens utfall när organisationen 
hunnit sätta sig. Uppfattningen från partiet är att 2011 i vart fall ska hinna till ända 
innan utvärdering kan ske. 

4. Att ersätta kommunstyrelsens allmänna utskott med ett extra diskussions-
sammanträde före kommunstyrelsen tycker partiet är en riktigt dålig idé. De anser 
istället att kommunstyrelsen bör se över möjligheterna att ytterligare delegera 
ärenden av typen ”beslut inom rådande policies” samt ”beslut inom tilldelade 
ekonomiska ramar” samt likanden ärenden- till KsAu eller tjänstemän. Detta utifrån 
uppfattningen att kommunstyrelsens huvuduppgifter enligt kommunallagen är att 
leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

5. Då partiet inte anser att det finns fog för något drastiskt ändrat arbetssätt avstår 
partiet från att yttra sig i denna att-sats. 

6. Den sjätte att-satsens föreslagna åtgärd är redan genomförd. 
7. Den sista att-satsens ram för genomförandedatum torde den politiskt erfarne på 

förhand inse vara orealistiskt snäv. 
 
(MP) ställer sig som medmotionär till fullo bakom motionens att-satser och vill 
framförallt lyfta fram punkterna 1 och 4 där man ges tillfälle till reflektionstid mellan 
information, debatt och beslut och skapar förbättrade möjligheter för att ta välgrundade 
beslut. Partiet vill även trycka på nödvändigheten av att-satsen rörande en utvärdering 
efter ett år. Det saknas generellt återkoppling av tagna beslut och utvärderingar av 
organisationsförändringar i det politiska arbetet i Ljusdals kommun. 
 
(C) tillstyrker motionen och anser att den ligger väl i tiden och att det politiska arbetet i 
kommunen måste utvecklas. Partiet anser det mycket angeläget att våga prova nya 
arbetssätt och former. För att det demokratiska systemet ska fungera och behålla sin 
självklara ställning i vårt samhälle måste vi våga prova nya vägar, även i det politiska 
arbetssättet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sin bedömning att motionen innehåller sju att-
satser som behandlar helt olika områden. Motionen föreslås därför behandlas med sju 
olika svar. 
 
Forts s 10
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   KS 0073/11 
 
§ 3 forts 
 
Motion från Lars Molin (M) med flera gällande en ny politisk kultur 
 
1. Att utreda olika möjligheter att förändra ärendehanteringen i kommunfullmäktige, t 

ex på det sätt som motionärerna föreslår, genomförs. Vikten av att tidsaspekten 
tillåter annorlunda hantering än nuvarande, ska beaktas. 

 
2. Möjligheten att som ledamot kunna väcka frågor i kommunfullmäktige är reglerat i 

kommunallagen. Viktigt är dock i sammanhanget att betona betydelsen av att 
ärenden för politiska beslut, ska vara ordentligt beredda. 

 
3. En utvärdering av den nya organisationen upphandlades under hösten 2012. 

Samhällsutvecklingsutskottets funktion och framtid ska ingå i utredningen. 
 
4. Under 2012 har ordföranden initierat så kallade informationssammanträden i 

kommunstyrelsen, vilket under 2013 kommer att genomföras vid fyra tillfällen. 
Tanken med detta är inte att ersätta sammanträden med allmänna utskottet men 
däremot att bredda informationen på ett sätt som överensstämmer med motionen. 

 
5. Beroende på vilka förändringar olika utredningar kommer fram till samt vilka 

beslut som fattas, bör alltid någon form av utvärdering genomföras. Olika 
förändringar kräver olika lång implementering, vilket innebär att en tidpunkt för 
respektive eventuell förändring bör fastställas i samband med beslut. 

 
6. Alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har redan 

tillgång till kommunens intranät. Nämnder bör däremot själva styra över sina 
arbetsformer genom egna beslut. 

 
7. Det är viktigt att en noggrann utredning genomförs i att-satserna ett och tre, varför 

föreslagen tidpunkt för en redovisning är alldeles för snävt tilltagen. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): bifall till motionen. 
 
Yvonne Oscarsson (V): bifall till ordförandens förslag. 
 
Leif Hansen (SRD): ärendet skicka till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer de tre yrkandena mot varandra och finner på punkt 1 samt 3-7 att 
allmänna utskottet beslutar enligt hans eget förslag. 
 
 
Forts s 11
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   KS 0073/11 
 
§ 3 forts 
 
Motion från Lars Molin (M) med flera gällande en ny politisk kultur 
 
När det gäller punkt 2 finner ordföranden att allmänna utskottet bifaller hans eget förslag. 
 
Omröstning begärs 
 
Ordföranden utser sitt eget förslag till huvudförslag. 
 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Lars Molins förslag mot Leif 
Hansens förslag. 
 
Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Leif Hansens yrkande och Nej-röst för Lars Molins yrkande.  
 
Omröstningsresultat 
 
Med 2 Nej-röster mot 1 Ja-röst beslutar allmänna utskottet att Lars Molins förslag blir 
motförslag. 2 avstår från att rösta. 
 
Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
 Ja-röst för ordförandens förslag och Nej-röst för Lars Molins yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 2 Ja-röster, inklusive ordförandens utslagsröst, mot 2 Nej-röster bifaller allmänna 
utskottet ordförandens förslag. 1 avstår från att rösta. 
 
 
 
Omröstningsprotokoll § 3:1 § 3:2 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
Roland Bäckman (S)   X X   
Yvonne Oscarsson (V)   X X   
Leif Hansen (SRD) X     X 
Lars Molin (M)  X   X  
Helena Brink (C)  X   X  
Summa: 1 2 2 2 2 1 
Totalt: 5 5 
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   KS 0239/12 
 
§ 4 
 
Motion från Helena Brink (C) gällande att ge stöd till alla aktiva bygderåd 
i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles såtillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå ett ekonomiskt 

bidrag, till alla aktiva bygderåd, samt att bidraget arbetas in i ELP för att skapa 
långsiktiga förutsättningar för bygderåden. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att formulera 
kriterier inför utbetalning av bidraget. 

 
 
Sammanfattning  
 
Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen skriver hon: 
 
” Ljusdals kommun har många aktiva bygderåd i Färila, Järvsö, Ramsjö, Fågelsjö och Los 
som gör stora insatser för den egna bygdens utveckling och framtid. 
 
Man ordnar olika aktiviteter som marknader, teater, massor av vår- och sommaraktiviteter 
med mera. Inte minst är de en viktig remissinstans för kommunens olika utvecklingsplaner.  
 
Ett arbete som utförs av bygderåden helt ideellt, många timmar av den egna fritiden läggs ner 
i arbete för att människor ska trivas, må bra och vilja stanna kvar i bygden. 
 
Bygderåden gör allt för få ihop egna pengar i kassan för sina aktiviteter, ideella insatser från 
enskilda personer som är ovärderliga för kommunen.     
 
Våra lokala bygderåd har ingen ersättning eller får inget bidrag från kommunen utan deras 
insatser räknas många gånger som självklara. En attityd som inte ger våra bygderåd den 
energi eller uppskattning som de är så väl värda. 
 
Jag ser många människor runt om i vår kommun som lägger ner sin själ och sin fritid för att 
aktivera bygden och bidrar med en positiv och självklar inställning som är beundransvärd på 
många sätt. 
 
Ljusdals kommun borde på ett mycket tydligare sätt stimulera dessa ideella krafter genom ett 
bygderådsstöd i någon form. Ett ekonomiskt bidrag vid varje besvarad remiss eller annan 
betydelsefull aktivitet, någon form av uppmuntran är verkligen på sin plats.” 
 
Helena Brink yrkar att ett ekonomiskt bidrag på 5 000 kronor utgår årligen till våra lokala 
bygderåd mot inskickad och godkänd verksamhetsberättelse. 
 
Forts s 13
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 Diarienummer 
   KS 0239/12 
 
§ 4 forts 
 
Motion från Helena Brink (C) gällande att ge stöd till alla aktiva bygderåd 
i Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2012 att skicka motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till Närljus. 
 
Närljus skriver i sitt yttrande att de tycker att förslaget är positivt i meningen att stimulera 
våra byaråd i arbetet med att skapa tillväxt och utveckling på landsbygden. Hudiksvalls 
kommun har haft motsvarande system de senaste tio åren. Nivån på ersättningen bör kanske 
diskuteras och om det ska vara ett bidrag till aktiviteter eller en ersättning för nedlagd tid.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionen berör ett viktigt 
område, det vill säga hur kommunen på ett bra sätt ekonomiskt kan stimulera det ideella 
arbetet i bygderåden. För att skapa kontinuitet och förutsägbarhet för bygderåden, bör 
bidraget arbetas in i ELP. 
 
Kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att föreslå en lämpligt summa för ett ekonomiskt bidrag 
samt att utarbeta kriterier för hur bidraget ska utbetalas. Exempel på kriterier kan vara att det 
ska finnas antagen jämställdhetspolicy, alkohol- och drogpolicy eller liknande. 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Leif Hansen (SRD): bifall till 
ordförandens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0349/12 
 
§ 5 
 
Motion från Benny Bergström (SD) om att underlätta polisens arbete 
med brottsbekämpning 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås. 

 
 

Sammanfattning  
 
Benny Bergström (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen skriver han: 
 
”Många hårt arbetande poliser vill inget hellre än att skapa trygghet och ordning i kommunen 
men begränsas i sitt arbete. Enligt en undersökning grundad på 2 000 polistimmar så 
spenderade polisen endast en procent åt fotpatrullering samt 70% på stationen eller i bilarna. 
Den mesta tiden går åt till pappersarbete, som någon annan enkelt kunde sköta. Poliserna är 
drabbade av en tidskrävande byråkrati och kan inte ägna sin arbetstid åt det som de själva 
helst vill, det verkliga polisiära arbetet med fotpatrullering och brottsbekämpning. 
 
Hedemora kommun är den första i Sverige att bry sig om det här, efter att ha fört en tät dialog 
med Länspolisen och fått klartecken från Kammarkollegiet. Under hösten 2012 kommer 
kommunen att ta över enklare polisiära uppgifter, som utfärdande av pass, 
tillståndsansökningar, anmälningar, verkställande av delgivningar, ta emot och dela ut 
hittegods, samt bistå med polisens broschyrer. Allmänhetens tillgång till dessa tjänster 
kommer att öka med bättre öppettider och samarbetet mellan polisen och kommunen blir 
tätare. 
 
I Lomma kommun har en samarbetsmodell med polisen använts för att underlätta för polisen i 
sitt arbete, vilket har gett goda resultat. Då flertalet poliser i landet ser positivt på en 
utveckling av dessa samarbeten har även Sölvesborg kommun initierat ett prov med samma 
modell. 
 
En mer synlig polis skapar mer trygghet för kommuninvånarna och det bör ligga i 
kommunens intresse att inleda ett tätare samarbete med polisen. För ett tryggare Ljusdal kan 
vi likt andra kommuner stötta polisen i sitt arbete, genom att ta över de uppgifter som kan 
utföras av andra än utbildade poliser.” 
 
Benny Bergström föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att: 
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 Diarienummer 
   KS 0349/12 
 
§ 5 forts 
 
Motion från Benny Bergström (SD) om att underlätta polisens arbete 
med brottsbekämpning 
 
• Ljusdals kommun inleder ett samtal med Länspolisen om vilka administrativa uppgifter 

kommunen i framtiden kan bistå polisen med. 
• Kommunen i samråd med Länspolisen tar fram en plan för hur projektet kan genomföras 

så snart det är möjligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2012, § 148 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till LKL (Ljusdals kommuns ledningsgrupp) för 
yttrande. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att motionsställaren föreslår att kommunen skall 
underlätta för polisen att göra sitt arbete genom att ta över administrativa uppgifter. 
Undertecknad anser att det inte ligger inom den kommunala kompetensen att ta över annan 
myndighets arbetsuppgifter. 
 
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att samverkan mellan kommunen och 
polis redan idag sker inom en rad olika områden, vilket är bra och ofta ger ett bra resultat. Det 
ligger däremot inte inom den kommunala kompetensen att överta andra myndigheters 
administrativa uppgifter och därför föreslås att motionen avslås. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0409/12 
 
§ 6 
 
Motion från Malin Ängerå, Markus Evensson och Annelie Wallberg (S) 
om pedagogiska skolgårdar med attraktiva utomhusmiljöer 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen bifalles. 

 
 
Sammanfattning 
 
Malin Ängerå, Markus Evensson och Annelie Wallberg (S) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige där det föreslås att kommunfullmäktige påbörjar ett utvecklingsarbete 
med målsättningen att skapa pedagogiska skolgårdar i Ljusdals kommun. 
 
En pedagogisk skolgård är en miljö där man kan lockas till att använda naturen som klassrum. 
Man kan formge en skolgård med sinnesstimulans där alla sinnen stimuleras. Motionärerna 
vet också att det finns så kallade Gröna skolgårdar i Sverige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, § 182 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Utbildningsnämnden skriver den 14 november 2012, § 148 i sitt yttrande att på förskolorna i 
Ljusdals kommun har man arbetat mycket med utformningen av utemiljöerna, medan de äldre 
elevernas skolgårdar inte ägnats lika stor uppmärksamhet. 

Motionen stämmer väl överens med nämndens målsättning att arbeta med Hållbarhet såväl 
ekologiskt som socialt. Det är viktigt att barns och ungas egna idéer och förslag tas tillvara i 
arbetet, samtidigt som pedagogisk kompetens från personalen såväl som kunskap från 
Gata/Parkenheten tillförs. Även tillgänglighetsfrågan bör beaktas i förslagen. 

Utredning och mindre förändringar bör kunna ske inom befintliga ramar under 2013. För 
genomförande av större förändringar krävs att medel för detta anvisas i budget för 2014. 
 
Utbildningsnämnden föreslår att motionen bifalles. 
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 Diarienummer 
   KS 0409/12 
 
§ 6 forts 
 
Motion från Malin Ängerå, Markus Evensson och Annelie Wallberg (S) 
om pedagogiska skolgårdar med attraktiva utomhusmiljöer 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande; att skapa pedagogiska skolgårdar 
som bidrar till inspiration, ökad kreativitet och som fungerar som hälsobefrämjande och 
berikar det ”entreprenöriella” tänkandet, låter som en mycket bra idé. Att ha naturen som 
klassrum och att involvera barn och unga i arbetet med utveckling av skolgårdarna är en 
viktig förutsättning för ett lyckat resultat. 
 
Ordföranden föreslår att motionen bifalles. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V): bifall till ordförandens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0472/12 
 
§ 7 
 
Motion från Benny Bergström och Mikael Olsson (SD) gällande 
begränsning av vargbeståndet i kommunen 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen avslås. 

 
 
Sammanfattning 
 
Benny Bergström (SD) och Mikael Olsson (SD) har lämnat en motion till kommun-
fullmäktige där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar som viljeyttring att verka för en 
begränsning av vargstammen i kommunen i likhet med redan laga kraftvunna beslut i 
Dalakommuner.  
 
Motionärerna föreslår: 
 
• Kommunen verkar för att ingen nyetablering av varg sker samt att befintliga bestånd av 

varg ej ska utökas. 
 
• Viljeyttringen skrivs in som mål i översiktsplanen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2012, § 215 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens beredning föreslår efter samråd med jurist på Sveriges Kommuner och 
Landsting  (SKL) att motionen avslås. 
 
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 så är det sannolikt olagligt. Motionen ska 
avslås för att det ligger utanför kommunens kompetens.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att efter kontakt med jurist på 
Sveriges Kommuner och Landsting konstateras att motionen inte är en angelägenhet för 
kommunen. Eftersom motionen ligger utanför kommunens kompetensområde föreslås att 
motionen avslås. 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): bifall till ordförandens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0536/11 
 
§ 8 
 
Medborgarförslag gällande Frivilliga Resursgrupper 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
  
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige om att starta Frivilliga resurs-
grupper (FRG) i kommunen. Dessa kan vara en stor resurs i kommunen vid extraordinära 
händelser samt även vid andra tillfällen där extra resurser krävs. Det behövs ett politiskt 
beslut för att kunna starta dessa grupper. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2011, § 250 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förutom medborgarförslaget har det till kommunen tidigare inkommit önskemål om att starta 
frivilliga resursgrupper. Ett gemensamt yttrande över ett sådant införande har gjorts av 
beredskapssamordnare Olle Björk samt säkerhetssamordnare Göran Bergsman för 
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.  
 
Dessa gör bedömningen att det i dagsläget inte föreligger något behov av frivilliga 
resursgrupper i norrhälsingekommunerna. 
 
Ordföranden skriver i sitt övervägande att det enligt medborgarförslaget finns önskemål från 
Räddningstjänsten i Ljusdals kommun om att man startar upp och samordnar FRG-
utbildningar och samarbetar över kommungränserna vid eventuella händelser, eftersök samt 
andra kriser och katastrofer. 
 
Beredskapssamordnare Olle Björk, Ljusdals kommun, har tillsammans med Göran Bergsman, 
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, bedömt att det i dagsläget inte föreligger behov av 
FRG i norrhälsingekommunerna. Därför föreslås att medborgarförslaget avslås. 
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 Diarienummer 
   KS 0381/12 
 
§ 9 
 
Medborgarförslag gällande central mötesplats i form av betongpark 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en projektering genomförs samt att ett material 

till finansiering, i samverkan med och enligt förslagsställarens beskrivning, presenteras 
för senare ställningstagande. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att kommunen ska 
besluta att bygga en central mötesplats i form av en betongpark, gärna i samarbete med 
Ljusdals betongparksförening. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, § 175 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen är positiv till att 
skapa en central mötesplats i form av en betongpark i centrala Ljusdal. 
 
Förvaltningen anser att det är positivt när initiativ kommer från medborgarna, som i det här 
fallet även har bildat en förening för att skapa intresse och ordna del av finansieringen. En 
plats för en betongpark finns redan reserverad på Östernäs. Utövarna blir idag allt fler och 
Sverige har under senare år fått många nya betongparker. 
 
Det förslag som är framtaget för betongparken bygger på två alternativ. En etappvis 
byggnation med en kostnad på cirka två miljoner kronor per etapp alternativt en byggnation 
av alla tre etapperna samtidigt, en kostnad på cirka 5,5 miljoner kronor. Förvaltningen 
förespråkar det senare om dessa investeringsmedel kan avsättas under 2013. 
 
Ordföranden skriver i sitt övervägande; att skapa en mötesplats enligt medborgarförslaget 
stämmer väl överens med övriga planer för Östernäsområdet. Intresset för denna typ av 
aktivitet är kraftigt växande runt om i Sverige och även den nybildade föreningen i Ljusdal 
har engagerat många medlemmar. En beskrivning av medborgarförslagets finansiering bör 
undersökas och en projektering för projektet genomföras. 
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 Diarienummer 
   KS 0386/12 
 
§ 10 
 
Medborgarförslag gällande den röda miljöboxen 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. Inom ramen för det pågående samarbetet Avfall 

Hälsingland har man en lösning på gång. Renhållningen i Hudiksvalls kommun kommer 
att skaffa ett särskilt fordon utrustat och bemannat enligt lagkraven. Det kommer att åka 
runt i kommunen enligt ett annonserat schema och ankomsten till byarna aviseras 
dessutom med en melodi (tänk Hemglass!). Tanken är att övriga Hälsingekommuner ska 
kunna nyttja denna tjänst på likartat sätt. 
 

 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att de som bor långt 
från Järvsö och Ljusdal och har färdtjänst bör få hjälp med att transportera de röda boxarna 
som innehåller miljöfarligt avfall samt en extra soptunna för glas, plåtburkar och plast. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, § 176 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Renhållning AB för beredning. 
 
Ljusdal Renhållning AB skriver i sitt yttrande att de har full förståelse för förslagsställarens 
synpunkter och de har åtgärder på gång som förhoppningsvis ska förbättra servicen i 
glesbygd. Här följer en beskrivning av de spår som Ljusdal Renhållning AB för närvarande 
arbetar efter: 
 
1.  Hämtning av farligt avfall vid fastighet är lite komplicerat då lagstiftningen ställer krav 

på speciella arrangemang. Exempelvis måste fordonet vara ADR-klassat (avser transport 
av farligt gods) och personalen måste ha särskild utbildning, då insamlat material måste 
sorteras (separeras och förpackas) redan på plats under särskilda former. Detta innebär 
också stora kostnader för verksamheten, samtidigt som det är mycket angeläget att sortera 
ut farligt avfall så att det inte följer med kärlavfallet. 

 
Inom ramen för det pågående samarbetet Avfall Hälsingland har man en lösning på gång. 
Renhållningen i Hudiksvalls kommun kommer att skaffa ett särskilt fordon utrustat och 
bemannat enligt ovan. Det kommer att åka runt i kommunen enligt ett annonserat schema 
och ankomsten till byarna aviseras dessutom med en melodi (tänk Hemglass!). Tanken är 
att övriga Hälsingekommuner ska kunna nyttja denna tjänst på likartat sätt. 
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 Diarienummer 
   KS 0386/12 
 
§ 10 forts 
 
Medborgarförslag gällande den röda miljöboxen 
 
2. När det gäller fastighetsnära hämtning av förpackningsmaterial så föreslår den av 

regeringen tillsatta och nyligen presenterade avfallsutredningen att ansvaret för insamling 
av förpackningsmaterial som omfattas av producentansvar ska överföras från 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen med flera organisationer till kommunerna. 
Finansieringen av insamlingssystemet ska dock fortfarande åvila producenterna. 
Utredaren har också uttryckt en vilja till att mer fastighetsnära insamling ska utvecklas i 
samband med överföringen. Ljusdal Renhållning AB tycker att detta är utmärkt, då det 
kommer att förbättra insamlingsresultatet. Vi kommer att få mindre mängder av 
förpackningar i sopkärlen där de ju inte alls hör hemma. Vid så kallade plockanalyser har 
cirka 30 % av volymen i sopkärlen bestått av förpackningar! 

 
Det har dessutom alltid varit svårt för allmänheten att förstå uppdelningen av ansvaret för 
olika delar av hushållsavfallet. Ljusdal Renhållning får regelbundet samtal om dåligt 
städade, nedskräpade och överfulla återvinningsstationer, trots att detta inte är ett 
kommunalt ansvar.  
 
Avfallsutredningen går nu ut på remiss och kommer sannolikt att utmynna i en 
proposition till riksdagen före sommaren 2013. I dagsläget får vi lov att avvakta detta, då 
insamling av förpackningsmaterial för närvarande inte är ett kommunalt ansvar. 

 
3. I Los och Ramsjö finns sedan många år möjligheter att lämna farligt avfall vid 

kommunens driftkontor. Ljusdal Renhållning har under de senaste åren också gjort försök 
med “mobil återvinningscentral” (Åkerslund ”flyttas ut” och ett antal containrar ställs ut 
med bemanning för sortering av alla slags avfallsfraktioner) under helger vår och höst på 
dessa orter. Detta har fallit oerhört väl ut, men man håller på att utvärdera detta och 
eventuellt kommer man i stället att prova någon slags fastighetsnära insamling av 
fraktioner som bygg- och rivningsavfall, metallskrot och deponirester (porslin, 
fönsterglas med mera), avfall som man idag inte kan lämna via den fastighetsnära 
grovavfallshämtning som redan finns etablerad sedan många år (på beställning, högst fyra 
kollin, en gång per månad). 

 
Även om det är bra med mobil återvinningscentral finns fortfarande det problem kvar 
som förslagsställaren pekar på — alla har inte bil och släpvagn i glesbygd och kan ta sig 
in till någon centralort för att lämna avfall. 

 
 
Ordföranden skriver i sitt övervägande att Ljusdals Renhållning AB  har åtgärder på gång som 
förhoppningsvis ska förbättra servicen i glesbygd. 
 
Inom Avfall Hälsingland finns en lösning på gång, där man med särskilt fordon och 
bemanning kommer att hämta farligt avfall. 
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 Diarienummer 
   KS 0386/12 
 
§ 10 forts 
 
Medborgarförslag gällande den röda miljöboxen 
 
 
Den av regeringen nyligen presenterade avfallsutredningen går nu ut på remiss och 
förhoppningsvis presenteras en proposition före sommaren 2013. Förslaget är att 
kommunerna får ansvar för insamling av förpackningsmaterial, vilket förhoppningsvis 
kommer att förtydliga behovet av sortering av detta material. 
 
Försök har gjorts med mobil återvinningscentral inom Ljusdals Renhållning AB, vilket håller 
på att utvärderas. 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): bifall till ordförandens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0535/12 
 
§ 11 
 
Angående mediepolicy 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Frågan ska diskuteras på de gemensamma beredningarna. 
 
 
Sammanfattning  
 
På kommunstyrelsen den 29 november 2013, § 411 tog Karin Jansson (MP) upp ett extra 
ärende kring behovet av mediepolicy.  
 
Detta främst med anledning av kommunens rutin att diarieföra tjänstemännens skrivelser när 
det är producerade, vilket ibland leder till att tidningar och andra medier rapporterar om 
skrivelsen innan politikerna känner till dess innehåll. 
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 Diarienummer 
   KS 0154/12 
 
§ 12 
 
Redovisning av försörjningsstöd per november 2012 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns och skickas till kommunstyrelsen för kännedom.  
 
 
Sammanfattning 
 
De samlade kostnaderna för försörjningsstödet i november var något lägre än föregående 
månad och 75 000 kronor högre än motsvarande månad 2011.   
 
Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd minskade något, men ligger på ungefär 
samma nivå som 2011, men dock betydligt lägre än 2010.  
 
Sedan juni månad har individ- och familjeomsorgen sett en ökning av antalet arbetslösa som 
får försörjningsstöd, men för november har det minskat med åtta procent och är nu nere på 
samma nivå som i maj månad.  
 
Antalet sjukskrivna med intyg och gruppen ej SFI-klara, ligger kvar på samma nivåer som 
föregående månad.  
 
Antalet barn i familjer som får försörjningsstöd ligger kvar kring tio procent, detta är sett till 
riksgenomsnittet en mycket hög siffra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 13 december 2012, § 242 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0558/12 
 
§ 13 
 
Remiss av Finansdepartementets promemoria "Förslag till ändringar i 
inkomsutjämningen för kommuner och Landsting" 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunchef Nicklas Bremefors får i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande till 

kommunstyrelsen i februari. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdals kommun har fått Finansdepartementets promemoria ”Förslag till ändringar i 
inkomstutjämningen för kommuner och landsting” på remiss. Svar ska ha inkommit till 
Finansdepartementet senast den 22 mars 2013. 
 
I promemorians sammanfattning står: 
 
Förslag har lämnats till ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning. 
Förändringarna avser i huvudsak inkomstutjämningen. Syftet med förslagen är att minska 
inkomstutjämningens eventuella effekter på tillväxten genom att reducera marginaleffekterna 
i utjämningen för de kommuner och landsting som betalar en inkomstutjämningsavgift.  
 
För de kommuner och landsting som betalar inkomstutjämningsavgift föreslås att den länsvisa 
skattesatsen som används vid beräkningen av avgiften ska fastställas utifrån 60 procent, 
istället för 85 procent, av medelskattesatsen 2003 för kommunerna respektive landstingets 
skattekraft som är högst 125 procent av den uppräknade medelskattekraften multiplicerat med 
antalet invånare i kommunen respektive landstinget. 
 
Ett särskilt bidrag föreslås införas inom ramen för strukturbidraget för att kompensera de 
kommuner och landsting som får lägre intäkter till följd av sänkningen av 
inkomstutjämningsavgiften. 
 
I promemorian görs vidare bedömningen att kostnadsutjämningen bör ändras i linje med vad 
utjämningskommittén.08 föreslagit. Även strukturbidraget bör, med ovan nämnda tillägget, 
förändras i enlighet med utredningens förslag. Avslutningsvis görs bedömningen att 
införanderegler bör införas i enlighet med utredningens förslag. Samtliga ändringar föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Remiss av Finansdepartementets promemoria ”Förslag till ändringar i inkomstutjämningen 
för kommuner och landsting” 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen , Akt 
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   KS 0076/11 
 
§ 14 
 
Besökscenter Stenegård 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunchef Nicklas Bremefors får i uppdrag att på kommunstyrelsen i februari 

presentera ett färdigt förslag gällande Besökscenter Stenegård. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors redogör för planerna på att tillskapa ett Besökscenter på 
Stenegård för världsarvet. 
 
Den länsövergripande analysen är inte gjord när det gäller kundgruppen och hur man ska ta 
emot besökarna på bästa sätt. 
 
Ett förslag presenteras där byggnaden Kvarnen på Stenegård görs om till Besökscenter. 
Byggnaden behöver en uppfräschning samt att en handikapptoalett måste anordnas. 
 
Besökscentret ska kunna fungera som ett filter mot gårdarna och ha koll på när gårdarna är 
stängda och så vidare. 
 
Det finns också gårdar som inte ingår i världsarvet som går att besöka och som ordnar 
aktiviteter och liknande. Dessa ska det också finnas information om på besökscentret. 
 
När det gäller bemanning av Besökscentret finns tankat på ett samarbetet med Järvsö 
Hembygdsförening som idag har personal i Gårdskontoret på Stenegård.  
 
Länsstyrelsen ska stå för informations- och kunskapsspridningen i centret, det vill säga 
innehållet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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   KS 0531/12 
 
§ 15 
 
Ansökan om sponsring till Hälsingelagen P15, F15, P17 och F17 i 
Innebandy 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Ansökan från Hälsinglands innebandyförbund avslås. 

 
 
Sammanfattning 
 
Under våren 2013 åker Hälsinglands F15 och P15:s lag till Umeå för att spela distrikts-SM i 
innebandy och senare på våren åker F17 och P17 till Helsingborg för distrikts-SM. 
Hälsinglands innebandy söker 10 000 kronor i sponsring (plats för logotyp på 
uppvärmningströja) från Ljusdals kommun för dessa lag. 
 
I enlighet med Ljusdals kommuns policy för sponsring, sponsras endast föreningar och inte 
enskilda lag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets skrivelse 13 december 2012 
Ansökan från Hälsinglands innebandyförbund 21 november 2012 
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§ 16 
 
Krisinformationsplan 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Krisinformationsplanen antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Vid en extraordinär händelse planeras alla informationsinsatser centralt, i en för stunden 
sammansatt ledningsgrupp. Ledningen, tillsammans med den som är informationsansvarig, 
planerar, ansvarar och samordnar alla kontakter, inklusive massmedia. Förvaltningscheferna 
ansvarar för att den interna informationen når ut till personalen. Korrekt information 
underlättar och gör arbetet mer effektivt samt undanröjer missförstånd och osäkerhet. 
 
De som bor, vistas eller verkar i Ljusdals kommun ska få en snabb, korrekt och tydlig bild av 
vad som inträffat. Informationen ska visa var de ska vända sig och hur de ska agera i olika 
situationer. Kommunen ska inom sitt geografiska områdesansvar vid en extraordinär händelse 
verka för att samordna information till allmänheten. Här har kommunen ett ansvar gentemot 
olika intressenter, såsom medborgare, anställda och media. Media är många gånger snabba att 
rapportera och informationskravet är stort. De vill ha information och kommentarer till vad 
som inträffat och de har ett stort och krävande informationsbehov att tillgodose. 
 
Krisinformationsplanen tillämpas när en extraordinär händelse påverkar Ljusdal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Krisinformationsplan för Ljusdals kommuns ledning  
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§ 17 
 
Extra ärende - Investeringsplan 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Budgetberedningen får i uppdrag att ta fram en plan. 
 
 
Sammanfattning 
 
Det finns många olika planer för Östernäsområdet. För att få en samlad bild av alla projekt 
som finns borde en plan tas fram med kostnader. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Budgetberedningen 
Akt 
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§ 18 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Hälsingerådets hemställan till Rikspolisstyrelsen respektive Regeringskansliet om 

återinrättande av polisutbildning på distans i Gävleborg. KS 534/12 
 
2. Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 för Region Gävleborg. KS 552/12 
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