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 Diarienummer 
   KS 0191/13 
 
§ 48 
 
Utlåtande över förfrågan från Länsstyrelsen att tillfälligt utöka 
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Ärendet ska behandlas vid nästa sammanträde med allmänna utskottet. 
 
3. Innan ärendet tas upp ska möjligheten till skolutbyggnad i Färila kollas upp samt om det 

är möjligt att ha SFI (svenska för invandrare) på andra orter än Ljusdal. 
 
 
Sammanfattning 
 
Det nationella behovet av kommunplatser för mottagande av flyktingar beräknas bli i det 
närmaste fördubblat under 2013. Det så kallade länstalet som beskriver storleken på 
Gävleborgs samlade flyktingmottagande har därmed också i princip fördubblats till 2013. 
Länsstyrelsen har därför bett kommunerna i länet att utöka sina respektive överenskommelser 
om flyktingmottagande, för att möta det utökade behovet. 
 
Ljusdals kommun har idag en så kallad tillsvidareöverenskommelse med Gävleborgs 
länsstyrelse som innebär att Ljusdals kommun förbinder sig att årligen ta emot 50-70 
nyanlända varav omkring 5-15 är beräknade att bosätta sig på egen hand, och omkring 40-60 
flyktingar som anvisas plats via arbetsförmedlingens eller migrationsverkets försorg. 
Vidare har kommunen under 2012 skrivit avtal om att hålla tio boendeplatser tillgängliga för 
ensamkommande barn, varav minst fyra platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande 
barn. 
 
Länsstyrelsen Gävleborgs integrationschefs bedömning är att länsstyrelsen sannolikt vill att 
Ljusdals kommun under 2013 och möjligen 2014, ska ta emot 90-110 personer, varav 55 -75 
så kallade anvisningsbara platser.  
 
Ett mottagande av den storleksordningen kan lösas inom kommunen. Dock endast under 
förutsättning att bosättning av nyanlända flyktingar i större utsträckning än idag kan ske i 
Färila. För att bosättning skall kunna ske i Färila så uppger tillförordnad skolchef och 
skolledare i Färila att skolan behöver fler utrymmen via om-/tillbyggnad eller via 
modullösning. Situationen är likartad inom barnomsorgen.  
 
De ekonomiska konsekvenserna av en utökad flyktingmottagning är svårbedömda. Ett 
tillskott på intäktssidan är utlovat av staten vid en utökad flyktingmottagning, men storleken 
på tillskottet är ännu inte definierat. Samtidigt torde en om-/tillbyggnad/modullösning 
medföra merkostnader.  
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
   KS 0191/13 
 
§ 48 forts 
 
Utlåtande över förfrågan från Länsstyrelsen att tillfälligt utöka 
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun 
 
Övriga merkostnader i sammanhanget bör kunna hanteras via ordinarie statsbidrag som 
medföljer varje mottagen flykting. 
 
Prognosen från Migrationsverket över antalet platser som behövs ute i kommunerna:  
2012: 19 300 platser 
2013: 40 600 platser 
2014: 39 500 platser 
 
Gävleborgs län behöver skriva upp sitt länstal för att behovet skall kunna mötas: 
2012 : 758 platser (varav 361 anvisningsbara) 
2013: 1328 platser (varav 574 anvisningsbara) 
 
Ljusdals kommun står idag för cirka åtta procent av det totala flyktingmottagandet i länet 
(70/820) och för cirka 13 procent av antalet anvisningsbara platser i länet (60/450). Därmed 
så skulle en ökning i paritet med det ökade behovet kunna innebära en total mottagning för 
2013 av 90-110 personer varav: 
 
Reguljär flyktingmottagning (mestadels kvotflyktingar) : 55-75 personer 
Ensamkommande barn med uppehållstillstånd  10-15 personer 
Personer som bosätter sig själva   25-35 personer 
 
De förutsättningar som främst styr om Ljusdals kommun kan ta emot flyktingar är: bostad i 
lämplig storlek, förskola, grundskola, gymnasieskola, SFI och/eller annan vuxenutbildning 
samt eventuella behov av offentliga transporter. 
 
Integrationschefens utgångspunkt är att rekommendera kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att  

1. Ljusdals kommun skriver överenskommelse med Länsstyrelsen Gävleborg om att åta sig 
att årligen ta emot 90-110  nyanlända, varav  
- omkring 25 – 35 beräknas bosätta sig på egen hand, och 
- omkring 55 – 75 som anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets 
försorg 
- 10-15 ensamkommande barn med uppehållstillstånd 

 
Om ovanstående utökning beslutas politiskt, så följer som en direkt konsekvens att 
utbildningsnämnden behöver se över hur en anpassning kan ske i Färila, så att ett utökat antal 
flyktingar kan bosättas där. Verksamhetschefen rekommenderar därför att kommunstyrelsen i 
dialog med utbildningsnämnden hittar lösningar på hur utbildningsnämndens utökade insatser 
i Färila ska hanteras. 
 
 
Forts s 6
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 Diarienummer 
   KS 0191/13 
 
§ 48 forts 
 
Utlåtande över förfrågan från Länsstyrelsen att tillfälligt utöka 
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun 
 
Alternativt - om en lösning på platsbristen i Färila av olika anledningar inte kan göras under 
2013, så är rekommendationen att inte utöka mottagandet av flyktingar, vilket kan få 
konsekvenser på kommunens relationer till Länsstyrelse, Migrationsverk samt möjligen också 
på vår relation till intilliggande kommuner. 
 
Omsorgsnämnden beslutar den 14 mars 2013, § 61 

1.  Omsorgsnämnden beslutar att sända skrivelsen till kommunstyrelsen för 
ställningstagande inför ett slutligt beslut i kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 14 mars 2013, § 61 
Integrationsenhetens skrivelse 25 februari 2013. 
Skrivelse gällande utredning från länsstyrelsen Gävleborg daterad 20 december 2012. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Gemensam beredning 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0036/13 
 
§ 49 
 
Personalinformation 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar: 
 
Kommunchef 
Claes Rydberg har nu börjat sin anställning som kommunchef. 
 
 
Utbildningschef 
Idag, den  9 april 2013, ska rekryteringsföretaget Bemannia presentera en kandidat till 
tjänsten som utbildningschef för kommunstyrelsens presidium och det finns ytterligare en 
intressant kandidat som kommer att presenteras senare. 
 
 
Avtalsrörelsen 
”Märket” i Industriavtalet är satt till 6,8 % på tre år och det brukar vara ledande för 
kommunernas löner. Förhandlingar pågår nu. 
 
Frågan är om vissa grupper ska premieras och i så fall var det ska bestämmas. Tidigare har det 
varit i LKL och ännu längre tillbaka var det personalutskottet som bestämde det. 
 
För att bättre rekrytering ska möjliggöras måste lönerna ses över.  
 
 
Medarbetarundersökningen 
Medarbetarundersökningen ska genomföras i år och en arbetsgrupp jobbar med att ta fram bra 
frågor. 
 
 
Årshjul utbildningar 
Ett årshjul över utbildningar håller på att tas fram för chefsutbildningar. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 50 
 
Hur ska kommunstyrelsen ta sitt personalansvar? 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Allmänna utskottet har efterlyst information om hur kommunstyrelsen på bästa sätt ska ta sitt 
personalansvar; Vilket ansvar har kommunstyrelsen, vad ska kommunstyrelsen göra, hur och 
varför?  
 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar om att på de flesta områden så finns 
det lagstiftning som reglerar personalarbetet. 
 
Det finns en väl fungerande skyddsorganisation med den centrala samverkansgruppen, 
Cesam,  förvaltningarnas samverkansgrupper samt skyddsombud. 
 
En genomgång önskas av strukturen på skyddsorganisationen samt information om hur 
personalutskottet arbetade. 
 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson kommer att återkomma med mer information i 
ärendet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Britt-Marie Andersson-Nilsson 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0303/08 
 
§ 51 
 
Information gällande infartsskyltarna 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Med anledning av en bifallen motion från Maud Jonsson (FP) och Harald Noréus (FP) om 
infartsskyltarna har informationsenheten gjort en översyn av våra infartsskyltar. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 5 juni 2012, § 93 att en extern aktör ska anlitas för att ta 
fram förslag på placering av skyltar, vilket gör att det inte ser så bra ut. 
 
Informationschef Anna Kjellander informerar om de så kallade Bandyskyltarna i Stavsätter 
och Kläppa. Det är krångligt att byta ut informationen vid skyltarna och både dekoration och 
information blåser dessutom sönder. 
 
Anna Kjellander ingår i gruppen som arbetar med den Lokala besöksstrategin och där ingår 
även en översyn av skyltning. Beslut om strategin kommer att fattas i juni så därför vore det 
klokt att vänta med att fatta ytterligare beslut om var skyltar ska placeras och hur dessa ska se 
ut. 
 
För att få till en fungerande lösning fram till dess föreslås därför att  träreglar monteras och att 
skylt med ”Välkommen till Ljusdal” och dekoration med Världsarvstema sätts upp. Ingen 
annonsering om aktuella evenemang kommer att ske. Dialog med de som brukar annonsera 
om evenemang på bandyskyltarna är viktig. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0168/13 
 
§ 52 
 
Ansökan från Helsinge Team BMK om sponsorsamarbetsavtal med 
Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ansökan från Helsinge Team BMK avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Helsinge Team BMK är en förening som bildades år 2002 genom samverkan mellan flera 
badmintonföreningar i Hälsingland. Föreningen bildades för att bevara ett badmintonlag i en 
hög seriedivision för att fortsatta utveckla badmintontraditionen i Hälsingland. 
 
Förutom seriespel i division 1 så tävlar spelare från Helsinge Team runt om i Sverige 
och även utomlands i individuella tävlingar. Helsinge Team ansöker om totalt 30 000 kronor 
för ett avtal på 2 år. 
 
I enlighet med Ljusdals kommuns policy för sponsring, sponsras endast föreningar i Ljusdals 
kommun och inte föreningar utanför kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Informationsenhetens skrivelse från 25 mars 2013 
Ansökan från Helsinge Team BMK 14 mars 2013 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): bifall till informationsenhetens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Helsinge Team BMK 
Anna Kjellander 
Delegeringspärm  
Akt 
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§ 53 
 
Information om försörjningsstödet 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Verksamhetschefen på omsorgsförvaltningen Thomas Renshammar informerar om att trenden 
för försörjningsstödet i början av året har varit att utbetalningarna minskat något, men att det 
är svårt att förutspå fortsättningen av året. 
 
Etableringsreformen ger Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för att nyanlända så 
snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning under 
en 24-månadersperiod, men Arbetsförmedlingen har inte klarat av detta, vilket gör att vissa 
nyanlända går över till försörjningsstöd tidigare än vad som var tänkt. Detta fungerade bättre i 
kommunal regi. 
 
Ökningen i utbetalning av försörjningsstöd började 2008 och fortsatte 2009 och 2010. 
Ökningen när det gäller barn- och familj kom något senare. När människor får det sämre blir 
det fler skilsmässor, misshandelsfall och liknande. 
 
Arbetslösa är den klart största orsaksgruppen följt av sjukskrivna med intyg som inte får 
sjukpenning samt ej SFI-klara (språkhinder). 
 
Individ- och familjeomsorgen lägger stora pengar på olika stödåtgärder som offentligt skyddat 
arbete, OSA, Nystartsjobb med flera. Under 2012 var de 4,4 miljoner kronor, men det är 
viktigt att människor får in en fot på arbetsmarknaden, känner sig betydelsefulla och därmed 
också mår bättre. 
 
UNIK är också en verksamhet som fungerar bra för att få ungdomar att bli anställningsbara 
och komma på banan igen.  
 
En tredjedel av de som får försörjningsstöd och de som finns i AME:s verksamhet är av 
utländsk härkomst, vilket visar att det är denna grupp som har det svårast att ta sig in på 
arbetsmarknaden. 
 
Thomas Renshammar menar inte att man i första hand ska satsa mer pengar på olika 
stödåtgärder och liknande utan att det allra viktigaste är att arbeta för att få fler arbetstillfällen 
till kommunen. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0088/13 
 
§ 54 
 
Redovisning av försörjningsstöd per februari 2013 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns och skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning  
 
Utan att dra allt för långtgående slutsatser efter två månader 2013 kan individ- och 
familjeomsorgen ändå konstatera att ökningstakten vad gäller försörjningsstödet verkar ha 
avstannat. Vid en jämförelse mellan januari och februari utifrån motsvarande månader 2012 är 
kostnaderna cirka 100 tkr lägre per månad. 
 
Antalet arbetslösa har stigit under de första månaderna 2013, men ligger ändå lägre än 
motsvarande period 2012.  
 
Sjukskrivna med intyg utan ersättning ökade i slutet av 2012 och ligger fortfarande på en hög 
nivå för de två första månaderna 2013. I jämförelse med de två första månaderna 2012 så är 
siffran fyra till fem procentenheter högre. 
 
Antalet ej SFI-klara ligger på en mycket låg nivå för februari, fyra procent, vilken är den 
lägsta nivå verksamheten haft sedan individ- och familjeomsorgen började med statistiken. 
Antal barn i familjer som får försörjningsstöd ligger kvar på cirka åtta till nio procent, dock i 
stigande sedan föregående månad men betydligt lägre än motsvarande period 2012. 
 
Antal unika hushåll ligger kring 240-250 per månad, denna nivå har varit konstant sedan 
hösten 2011. Att nivån är konstant är ett tydligt trendbrott. Förmodligen med anledning av att 
det var då som Arbete och framtid startade.  
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll och bilagor 14 mars 2013, § 58 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0022/12 
 
§ 55 
 
Återremitterat ärende; Tydliggörande av revisionsrapport delårsbokslut 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förtydligandet gällande nedskrivningar och framtid för Stenegård godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012, § 232 att återremittera revisions-
rapporten avseende delårsbokslut per den 30 juni 2012 till kommunstyrelsen för ett 
tydliggörande gällande nedskrivningar och framtid för Stenegård. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2012, § 89 att Stenegård skall drivas i kommunens 
regi till och med den 31 december 2015 och den 26 november 2012, § 225 beslutade 
kommunfullmäktige om hur Stenegård skall drivas under perioden. 
 
Utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer påverkas det bokförda värdet av hur 
Stenegård drivs. Är Stenegård primärt en affärsmässig anläggning (t ex kontorsuthyrning) 
uppstår ett nedskrivningsbehov utifrån aktuellt bokfört värde.  
 
Kommunchef Nicklas Bremefors anser att det idag, utifrån beslut om hur anläggningen skall 
drivas till och med den 31 december 2015, inte föreligger något nedskrivningsbehov. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens skrivelse 22 mars 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 december 2012 
Kommunchefens skrivelse 24 oktober 2012 
Granskning av delårsrapport 7 november 2012 
Utlåtande avseende delårsrapport per den 30 juni 2012, 10 september 2012 
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 56 
 
Budget 2014 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunledningskontorets förslag till budgetramar 2013 godkänns. 

 
 
Sammanfattning 
 
Kommunledningskontor 
I budgetförslaget för 2014 har, i enlighet med fastställt budgetdirektiv, de kostnadsökningar 
som följer av beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller beslut av extern 
myndighet samt ingångna avtal eller av annan orsak som följer av oförändrad omfattning av 
verksamhet lagts in.  
 
Kommunledningskontorets budgetram är i detta budgetförslag inte justerad för förändrade 
kapitalkostnader. Dessa justeras så snart beräknade investeringar för 2014 är framräknade.   
 
Utöver detta tillkommer förslag till utökningar utöver ram för kommunledningskontoret enligt 
följande: 
 
Driftbudget kommunledningskontor 2014 
• Återställning av ospecificerat sparkrav för kommunledningskontoret. 
 
• Årliga budgetmedel för anordnande av aktiviteter av inflyttarservice för nyinflyttade till 

Ljusdals kommun. 
 
• Projektmedel för en period av 2-3 år för att öka användandet av våra befintliga moduler i 

vårt ärendehanteringssystem LIS och därmed förbättra våra dokuments tillgänglighet och 
tydlighet gällande senaste/giltig version. Verka för att strukturera användningen av 
systemen med gemensamma rutiner (synpunktshantering, avtalsregistrering med 
bevakningsfunktion, projektarbete, ärendeberedning). Utbilda och ge support till 
användarna. 

 
• Utökning av förvaltningsekonom med 0,5 tjänst (återställning) för minskad 

arbetsbelastning för ekonomfunktionen inom utbildningsförvaltningen.   
 
• Utökning med 0,5 tjänst inköpssamordnare för arbete med strategiska inköpsfrågor. En 

intern expertfunktion som stödjer verksamheterna i beställnings och upphandlings frågor, 
utbildar i inköpsdatastöden, organiserar och skapar rutiner för intern inköpsorganisation 
och information, följer upp avtalstrohet och annan leverantörsstatistik.  
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 56 forts 
 
Budget 2014 

 
Kommunens representant vid vissa upphandlingar samt stöd för kommunens övriga 
representanter vid upphandling. 

 
• Utökning med 1,0 tjänst ekonom för omsorgsförvaltningens räkning (varav 0,5 tjänst 

finansieras inom ram) för minskad arbetsbelastning och ökat stöd till omsorgens chefer. 
 
• Återbesättning av 1,0 tjänst vakant PA-konsult för minskad arbetsbelastning för 

personalenheten och minskad väntetid för verksamheterna samt minskad risk för 
skadestånd när arbetsrätten inte beaktas. 

 
• Årliga budgetmedel för driftskostnader vid anskaffning av PA-stödsystem för bland annat 

uppföljning och statistik av arbetsskador och tillbud, rekryteringssystem samt system för 
LAS-administration.  

 
Investeringsbudget kommunledningskontor 2014 
• Investeringsmedel för 2014 inom informationsenheten för ny webbplats och 

sändningsutrustning anpassad till dagens teknik samt videoredigeringsdator. 
 
• Utökning/återställning av IT-investeringsbudget 2014 och framåt i enlighet med framtida 

behov och kostnadsnivåer för till exempel funktioner inom televäxeln samt utökad och 
snabbare datakommunikation, trådlösa nätverk uppdaterade programlicenser med mera. 
Ökad användning och efterfrågan av funktioner ger totalt en ökad kostnadsnivå inom IT-
området. Utökning behövs även för att ställa om till billigare och modernare alternativ så 
att den ökade volymen medför mindre kostnader per användare. 

 
• Investeringsmedel för 2014 till personalenheten för programmodul för registrering, 

uppföljning och statistik av arbetsskador och tillbud. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens skrivelse 31 mars 2013 
Förslag ramar 
Konsekvensanalyser 
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 Diarienummer 
   KS 0091/13 
 
§ 57 
 
Regleringsfonder 2013 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Bygdemedel från regleringsfonder fördelas enligt följande: 
 
Sveg - Laforsens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela: 203 580 kronor) 
    
Färila Fiskevårdsförening:    20 000 
Färilarådets vandringsgrupp    18 700 
FärilaRådet:    26 505 
Hovra byförening    14 000 
Kårböle byalag    58 300 
Kårböle bystuga     51 275 
Kårböle Skoter/Fiskev.    14 800 
Summa:                  203 580 
    
Arbråsjöarnas regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 139 977 kronor) 
 
Boda Bygdegårdsförening    20 000 
Järvsö BK    19 500 
Messmörsteatern    10 000 
Järvsöfolkan    21 500 
Järvsö båtklubb    10 000 
Järvsö Hembygdsförening   20 000 
Destination Järvsö   38 977 
Summa:   139 977 
 
Hennans regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 53 986 kronor) 
 
Ramsjö Bygderåd     51 130 
Ljusdals FVOF          2 856 
Summa   53 986 
 
Dåasens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 41 855 kronor) 
 
Los Skytteförening   20 000 
Fågelsjö hembygdsförening   10 000 
LosHamra skoterklubb    10 100 
Summa 40 100 
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 Diarienummer 
   KS 0091/13 
 
§ 57 forts  
 
Regleringsfonder 2013 
 
Stora Hamrasjöns regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 39 177 kronor) 
 
Hamra Goif     20 000 
Los Hamra FvO   19 000 
Summa 39 000 
 
2. När det gäller Sveg-Laforsens regleringsfond ska kommunen utse en kontaktperson som i 

god tid innan 2014 års utlysning ska ha en dialog med byaråden innan förslag till beslut 
lämnas. 

 
  
Sammanfattning  
 
Länsstyrelsen har begärt att Ljusdals kommun yttrar sig och lämnar förslag på fördelning ur 
regleringsfonderna år 2013. 
 
Angivet disponibelt belopp gäller under förutsättning att fonden (eller del därav) inte tas i 
anspråk av beslut från Miljödomstolen i Östersund. 
 
Samtliga ansökningar har remitterats till respektive bygderåd för yttrande om förslag till 
fördelning av bygdemedel. 
 
När det gäller Sveg-Laforsens regleringsfond har remissvar inkommit från FärilaRådet och 
från Kårböle Byalags Ideella förening. Efter medling har ett gemensamt yttrande lämnats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets skrivelse 9 april 2013 
Remiss från länsstyrelsen 22 februari 2013 
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   KS 0332/12 
 
§ 58 
 
Motion från Kenneth Forssell (V) och Yvonne Oscarsson (V) om ett 
framgångsrikt politiskt samarbete 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad. 

 
 

Sammanfattning  
 
Kenneth Forssell (V) och Yvonne Oscarsson (V) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 
 
”Många hävdar att grunden för framgång är ett gott samarbete. Samarbete kan ske på olika 
plan och på olika nivåer. För att lyckas i det vi företar oss behöver vi stöd och hjälp av andra 
människor. Vi tror inte på den solitära tanken att ”bra karl reder sig själv”. Vi tror på tanken 
att människan behöver andra människor - och att det är i möten med andra och i samverkan 
och genom samarbete som vi når längst i allt vi företar oss.  
 
Att kunna samarbeta är ingen självgående självklarhet - tvärtom, det är något vi alla behöver 
lära oss.  Nya situationer, nya konstellationer, nya människor, nya förutsättningar, nya tider, 
nya möjligheter och olika ideologier gör att vi kanske behöver uppdatera våra olika förmågor 
till samarbete. 
 
Olika grundläggande ideologier kan vara svåra att överbrygga men genom en ödmjuk respekt 
inför varandras oliktänkande är det ändå möjligt att hitta vägar för ett gott samarbete. Om 
grunden bygger på alla människors lika värde, respekt, självinsikt och ett öppet sinnelag är 
förutsättningarna mycket goda att nå mycket långt i ett samarbete.  
 
Vi tror att det allra mest grundläggande är en vilja att samarbeta. Det betyder för oss att i 
handling visa att viljan finns. Ord är ofta bara ord och har ingen djupare innebörd förrän orden 
omsätts i handling. Stefan Einhorn, läkare, professor och författare, menar att de allra flesta 
människor vill varandra väl och att snällhet är den i särklass enskilt, främsta 
framgångsfaktorn. Om vi alla bestämmer oss för att vi verkligen vill vara goda, snälla 
människor finns stora möjligheter för framgång. 
 
Vi tror att det är hög tid att politikerna i Ljusdal nu i handling visar att de är beredda att hitta 
samtals- och samarbetsformer som många kan acceptera och ställa sig bakom.” 
 
I motionen föreslås därför att kommunfullmäktige beslutar att Ljusdals kommun genomför en 
utbildningsdag som erbjuds samtliga politiker i kommunen.  
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 Diarienummer 
   KS 0332/12 
 
§ 58 forts 
 
Motion från Kenneth Forssell (V) och Yvonne Oscarsson (V) om ett 
framgångsrikt politiskt samarbete 
 
Målet med dagen ska vara att ge kunskap och insikt om förutsättningar för ett gott samarbete. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2012, § 147 att skicka motionen för beredning 
till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunfullmäktiges presidium för yttrande. 
 
Kommunfullmäktiges presidium skriver i sitt yttrande: 
 
”Partirepresentanterna har tidigare fattat beslut om att anta ett erbjudande från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) om en Utvecklingsdag i kommunfullmäktige. Målet med 
denna dag är att stärka de förtroendevaldas förmåga att använda de demokratiska verktygen. 
Under utvecklingsdagen, som kommer att hållas den 26 februari 2013, görs en genomgång om 
vilka regler som gäller i kommunfullmäktige och diskussioner kommer att föras kring 
förhållningssätt i förtroendevaldas relationer till varandra, väljare och massmedia.  
 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit upp vänsterpartiets motion på ett möte med 
grupprepresentanterna. Partirepresentanterna ansåg att ingen mer utbildning utöver 
utvecklingsdagen ska genomföras till att börja med.  
 
Därför föreslår kommunfullmäktiges presidium att motionen ska anses vara besvarad”. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att partirepresentanterna har fattat 
beslut om en utvecklingsdag i kommunfullmäktige och att den genomfördes den 26 februari 
2013. Partirepresentanterna ansåg att ingen mer utbildning utöver utvecklingsdagen ska 
genomföras, till att börja med. 
 
Ordföranden anser dock att motionens ambitioner är så viktiga att en uppföljning av 
förhållandet i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder ska genomföras utifrån motionens 
förslag under sensommaren/hösten 2013.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut, 26 mars 2013 
Yttrande från kommunfullmäktiges presidium, 12 februari 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 augusti 2012, § 147 
Motion, 27 juli 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0035/13 
 
§ 59 
 
Medborgarförslag om att bilar ska sluta köra på cykelvägen i Hybo 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill att bilar ska 
sluta köra på gång- och cykelvägen i Hybo. Hon vill kunna cykla utan att bli påkörd. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2013, § 28 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande: 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att förslagsställaren har rätt och enheten Gata/Park 
kommer titta på olika åtgärder som kan hindra biltrafiken. De oskyddade trafikanternas 
säkerhet är en mycket viktig arbetsuppgift för enheten och ska därför prioriteras. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att han helt delar förslagsställarens 
förslag om att bilar ska sluta köra på gång- och cykelvägen i Hybo. Precis som motiveringen i 
medborgarförslaget lyder ska man kunna cykla på GC-vägen utan att bli påkörd. Säkerheten 
för oskyddade trafikanter ska prioriteras och kommunen kommer att vidta åtgärder för att 
hindra biltrafik på cykelbanan. 
 
Med anledning av ovan föreslås att medborgarförslaget bifalles. 
 
Om kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget bör det sändas till den lokala 
polismyndigheten för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut, 26 mars 2013 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen, 20 februari 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 januari 2013 
Medborgarförslag, 22 januari 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0019/13 
 
§ 60 
 
Medborgarförslag gällande placeringen av Lidl 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige där det föreslås att kommunen ska 
försöka att styra Lidl att etablera sig i Järvsö i stället för i Ljusdal, där det finns två ICA och 
en Coop.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2013, § 20 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Lidl har förvärvat tomt för 
etablering i Ljusdal. Såväl detaljplan som bygglov är klart från kommunens sida. 
 
Att försöka styra Lidl:s etablering från kommunens största ort till en mindre känns inte 
aktuellt. Ljusdal är dessutom den ort i kommunen som i visionsdokument pekats ut som 
centrum för handel. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut, 26 mars 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 januari 2013, § 20 
Medborgarförslag, 9 januari 2013 
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   KS 0245/09 
 
§ 61 
 
Förslag från Miljöpartiet de Gröna gällande Sveriges största 
skogslogistikcentrum - en unik möjlighet för Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Skrivelsen skickas till kommunstyrelsen för vidare diskussion. 
 
 
Sammanfattning  
 
Miljöpartiet de Gröna har i en skrivelse föreslagit att kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Föreslå kommunfullmäktige att anta ett inriktningsbeslut med innebörden att Ljusdals 

kommun prioriterar etablerandet av ett öppet och storskaligt skogslogistikcentrum i 
Ljusdals kommun. 

 
2. Avvakta med nya beslut gällande eventuella omlastningsterminaler som inte ingår i en 

helhetssatsning där alla viktiga aktörer kan samverka. 
 
3. Tills vidare riva upp alla beslut som kan tvinga Trätåg AB från nuvarande 

omlastningsplats. Detta ska delges Trätåg AB och Trafikverket. 
 
4. Bjuda in berörda och potentiella aktörer att fortsätta och vidga de redan planerade 

samtalen i för ändamålet lämplig former. 
 
Miljöpartiet skriver: 
 
”I dagarna kommer bioenergi- och logistiknätverket BILOF ekonomisk förening presentera 
sin förstudie. "Logistikcentrum i Ljusdal - bidrar till ett slagkraftigt näringsliv och ett hållbart 
Sverige". Stora delar av utredningen har redan presenterats bland annat vid föreningens öppna 
årsmöte. 
 
Representanter för Mellanskog Ek förening, Sveaskog Förvaltnings AB och Wallbergs Åkeri 
AB har bildat en samarbetsgrupp med uppdrag att erbjuda intressenter att driva utrednings-
arbetet inför etableringen av en långsiktig terminallösning i Ljusdal för skogsprodukter. De 
har i en skrivelse undertecknad av Anders Järlesjö, Logistikchef Sveaskog, inviterat 
kommunen till samtal. Ett mycket viktigt samtal som kan vara avgörande för möjligheten att 
etablera ovan rubricerade skogslogistikcentrum. 
 
Vi är väl medvetna om att en sådan här satsning varken är gratis eller går fort att göra. Vi vill 
däremot att kommunen visar att långsiktiga lösningar, som kan tänkas ta närmare 10 år att få 
färdiga, har stor betydelse. 
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 Diarienummer 
   KS 0245/09 
 
§ 61 forts 
 
Förslag från Miljöpartiet de Gröna gällande Sveriges största 
skogslogistikcentrum - en unik möjlighet för Ljusdals kommun 
 
Avgörande för de framtida möjligheterna är att kommunstyrelsen vidtar ett antal steg för att 
kunna ta sitt ansvar för en positiv utveckling av projektet. Av utredningens delrapport 
framgick det centrala i att kommunen driver frågan framåt med stort engagemang. 
 
Med berörda och potentiella aktörer menar vi skogsbolag, skogsägare, markägare, grannar, 
transportörer på väg och järnväg, energibolag, offentliga aktörer från Regionförbundet, 
länsstyrelsen, Trafikverket och eventuella tänkbara investerare etcetera”. 
 
Vid dagens sammanträde diskuteras skrivelsen och utskottet är enigt om att den ska diskuteras 
på kommunstyrelsen tillsammans med Centerns skrivelse om översiktlig planering i Ljusdals 
tätort. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Miljöpartiet de Gröna 20 mars 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0196/11 
 
§ 62 
 
Förslag till riktlinjer för intraprenader i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Hösten 2011 beslutade kommunstyrelsen  att riktlinjer för intraprenader i Ljusdals kommun 
skulle tas fram. Idag har utbildningsförvaltningen sina riktlinjer och omsorgsförvaltningen 
sina. Syftet med gemensamma riktlinjer är att få en enhetlig ram att utgå ifrån då det 
inkommer ansökningar om intraprenadstart till förvaltningarna. Det finns 3 intraprenader i 
kommunen, förskolan Buffeln, Emiliaskolan och Björkbacka äldreboende.   
 
Man kan beskriva en intraprenad i den kommunala förvaltningen som en avgränsad enhet och 
som via beslut i ansvarig nämnd fått utökade befogenheter och utökat ansvar för verksamhet, 
ekonomi och personal. Överenskommelse skrivs mellan ansvarig förvaltning och intraprenad. 
Tanken med intraprenader är att de ska utgöra en möjlighet i Ljusdals kommun då det gäller 
utformning av organisationen. 
 
Det som skiljer en intraprenad från ordinarie verksamhet är att man ska ha större frihet att 
forma sin verksamhet. Riktlinjer för intraprenader anger att man kan göra avvikelser från 
ordinarie verksamhet genom överenskommelsen som tecknas med förvaltningen. Allt annat 
lika om man inte har kommit överens om annat. Riktlinjerna anger således inom vilka ramar 
intraprenader ska finnas och ramar för överenskommelsen. 
 
De här riktlinjerna är generella och ska kunna gälla alla intraprenader. Verksamheten inom 
intraprenaden ska bedrivas inom ramen för de lagar, avtal, delegationsordning(ar), regler och 
policies som gäller för övriga enheter inom samma verksamhetsområde inom förvaltningen, 
men ansvaret för verksamheten har, i huvudsak, delegerats till företrädare för intraprenaden.  
  
Processen som föregått riktlinjerna: 
 
• I oktober 2011 tog allmänna utskottet beslut om att genomföra arbetet enligt direktiven.  
 
• Därefter skickades direktivet till förvaltningschefer, verksamhetschefer, intraprenad-

chefer och ordföranden i nämnderna. Där efterfrågades synpunkter om vad de ansåg att 
riktlinjerna bör innehålla och en motivering till varför.  
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   KS 0196/11 
 
§ 62 forts 
 
Förslag till riktlinjer för intraprenader i Ljusdals kommun 
 
 
• Under vägens gång har utredaren stämt av arbetet med riktlinjerna, med kommunchef och 

kommunens ekonomer. Juni 2012 när förslaget var klart skickades det på remiss till 
förvaltningschefer och personalchef. I slutet av februari hade synpunkter inkommit från 
tillfrågade instanser. Därefter gick riktlinjerna på remiss till intraprenadcheferna i  
kommunen.  

 
• 26 mars fick centrala samverkansgruppen (Cesam) information om riktlinjerna, och 

inkommer med remissvar som ledamöterna i allmänna utskottet får på bordet vid mötet 9 
april (inga remissvar har inkommit från Cesam). 

 
Från allmänna utskottet  går riktlinjerna samt remisserna vidare till facknämnder för 
information och för att få in deras synpunkter. Därefter går riktlinjerna till Cesam som 
beslutsärende och därefter återkommer ärendet för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Missivbrev 27 mars 2013 
Förslag till riktlinjer för intraprenader i Ljusdals kommun 28 februari 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 63 
 
Eventuellt deltagande i konsortium för omlastningsterminal 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ljusdals kommun deltar vid träffen i Uppsala. 
 
2. Kommunstyrelsens presidium samt två tjänstemän deltar. 
 
 
Sammanfattning  
 
En inbjudan har kommit till kommunen om en träff i Uppsala gällande terminal i Ljusdals 
kommun. 
 
Syftet med mötet är att bilda en samarbetsgrupp samt ett konsortium för att starta upp arbetet 
med en terminal i Bränta. 
 
Frågan är om Ljusdals kommun ska vara med och i så fall vilka som ska åka på träffen och 
vilket budskap de ska ha med sig. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 64 
 
Folkhälsoarbete i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ärendet tas upp igen på nästa sammanträde med allmänna utskottet. 
 
2. Ett förslag till beslut ska finnas klart till sammanträdet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Yvonne Oscarsson (V) informerar om att kommunens folkhälsosamordnare Cecilia Tegelberg 
upplever det jobbigt att hon saknar uppdrag och mål med arbetet. Det gör att hon inte har 
någon riktig struktur i sitt arbete utan gör insatser efter eget huvud. 
 
Tjänsten som folkhälsosamordnare ligger direkt under samhällsutvecklingsförvaltningens 
chef Stig Olson 
 
Folkhälsoarbetet är ett mycket brett område och alla kommuner jobbar lite olika med 
frågorna. 
 
FolkhälsoBrå består av kommunstyrelsens förste vice ordförande, förvaltningscheferna, 
nämndsordförandena samt folkhälsosamordnare, ungdomsstrateg och kommunekolog och 
oftast så kommer endast hälften av de kallade till mötena. 
 
Yvonne Oscarsson (V) föreslår att tjänsten läggs direkt under kommunchefen och att frågorna 
läggs på allmänna utskottet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 65 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Rapport från miljömålsseminarium i Gävle 14 mars 2013. KS 0189/13 
 
2. Årsredovisning 2012 - Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry Schölins Minne. 

KS 0188/13 
 
3. Tack från LBK för sponsring under säsongen 2012/2013. KS 0283/12 

 
4. Medfinansieringsintyg för offentlig medfinansiering av projekt delfinansierat med 

Regionala projektmedel från Region Gävleborg gällande projektet Järvsö Hållbar 
destination etapp 1. KS 0218/12 
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