
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-05-07 
 
Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00 - 12:00 
 
Beslutande Roland Bäckman (S) 
 Yvonne Oscarsson (V)  
 Leif Hansen (SRD) 
 Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) 
 Helena Brink (C) 
 
Övriga deltagande Thomas Wandel (SRD), ej tjänstgörande ersättare 
 Claes Rydberg, kommunchef 
 Kenneth Forssell, verksamhetschef flyktingenheten, § 66 
 Stig Olson, chef samhällsutvecklingsförvaltningen, § 67-68  
 Britt-Marie Andersson-Nilsson, personalchef, § 69-71 
 Cecilia Tegelberg, folkhälsosamordnare, § 75 
 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Marie-Louise Hellström 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-05-10 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  66-76 
 Ulrica Swärd Bütikofer 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Roland Bäckman 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Marie-Louise Hellström 
 
   
 

  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-05-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

2 

 
 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunstyrelsens allmänna utskott 
 
Sammanträdesdatum 2013-05-07 
 
Datum för anslags upprättande 2013-05-10 
 
Datum för anslags nedtagande 2013-06-03 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Ulrica Swärd Bütikofer 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-05-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

3 

 
 
 
Innehållsförteckning  Sid nr 
 
§ 66   Bostadspolitiskt program för Ljusdals kommun - information ...................... 4-5 
§ 67   Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun - information ................ 6 
§ 68   Avtal om förvaltning av Ljusdals kommuns skogsinnehav .......................... 7-8 
§ 69   Personalinformation ....................................................................................... 9 
§ 70   Cirkulär 13:15, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställ-

ningsvillkor med mera - HÖK 13 - med OFRs förbundsområde Allmän 
kommunal verksamhet - antagande av bestämmelser ................................. 10 

§ 71   Förvaltningschefernas anställningsavtal ...................................................... 11 
§ 72   Allmänna utskottet som personalutskott ...................................................... 12 
§ 73   Redovisning av försörjningsstöd per mars 2013 .......................................... 13 
§ 74   Information från möte med representanter för skogsnäringen ..................... 14 
§ 75   Folkhälsoarbete i Ljusdals kommun ........................................................ 15-16 
§ 76   Ärenden för kommunstyrelsens kännedom .................................................. 17 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-05-07 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

4 

 Diarienummer 
   KS 0162/11 
 
§ 66 
 
Bostadspolitiskt program för Ljusdals kommun - information 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
2. Roland Bäckman får i uppdrag att tillfråga Markus Evensson (S) samt 

samhällsutvecklingsförvaltningens chef för eventuellt tjänstemannastöd. 
 
 
Sammanfattning  
 
Frågan om bostadspolitiskt program aktualiserades under 2011 och kommunstyrelsen utsåg en 
arbetsgrupp bestående av tre kommunstyrelseledamöter och två representanter från 
Ljusdalshem AB. Kenneth Forssell (V) utsågs som sammankallande.  
 
Boenden som skulle ingå i det bostadspolitiskt programmet var enligt uppdraget från 
kommunstyrelsen: 
 
− Trygghetsboenden 
− Attraktiva boenden för att locka inflyttare 
− Äldreboenden 
− Gruppbostäder 
− Servicebostäder inom LSS 
− Gruppbostäder psykiatri 
− +55-boenden 
− Och boenden med särskilda anpassningar 
 
Kenneth Forssell informerar om att gruppen till och börja med arbetade ganska intensivt och 
höll täta möten så ett bra grundarbete är gjort. Det var när det var dags att skriva rapporten 
som gruppen tappade fart och arbetet avstannade. 
 
Från början hade man fokus på trygghetsboende och hade kontakt med statens bostadsinstitut, 
SBO, som också var här på besök. Efter att Ljusdalshem beslutade att bygga trygghetsboende 
på Gärdeåsen så släpptes det fokuset. 
 
I nuläget finns inte tillräckligt mycket material skrivet för att man ska kunna färdigställa en 
rapport. Det skulle behövas ett tjänstemannastöd för färdigställandet. 
 
 
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
   KS 0162/11 
 
§ 66 forts 
 
Bostadspolitiskt program för Ljusdals kommun - information 
 
Det som främst saknas till rapporten är: 
 
• Omvärldsanalys 
• Statistik/behov 
• Framtiden 
 
Vid dagens sammanträde föreslås att Markus Evensson (S) tillfrågas om han vill ta över 
ansvaret för arbetet samt att eventuellt tjänstemannastöd tillfrågas. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Roland Bäckman 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0235/11 
 
§ 67 
 
Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun - information 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Ett förslag ska skrivas fram och yttranden ska inhämtas från berörda. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens chef Stig Olson informerar om läget när det gäller 
samordnad fastighetsförvaltning. 
 
Stig har tillsammans ekonomichef Nicklas Bremefors samt Ljusdalshems chef Richard 
Brännström kommit fram till att man ska gå fram med delar av det förslag som 
kommunfullmäktige fattade den 19 december 2011, § 297. 
 
I nuläget vill man vänta med att ta med fastighetsskötarna på fritidsenheten. De kanske kan 
komma med i ett senare skede. 
 
Ärendet har legat stilla länge, vilket gör att det finns en oro hos berörda och det är därför 
viktigt att få till ett beslut. 
 
Profilen på fastighetschefen kommer att bli lite annorlunda då det kommer att bli en 
beställarfunktion. 
 
Förslaget kommer att behandlas i samhällsutvecklingsutskottet, utbildningsnämnden och 
Ljusdalshem innan ärendet kommer upp i kommunstyrelsen för beslut. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0231/13 
 
§ 68 
 
Avtal om förvaltning av Ljusdals kommuns skogsinnehav 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. En kostnadsberäkning på vad det kostar att ha en kommunal skoglig tjänsteman på 

halvtid ska göras innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningen av kommunens skogsinnehav sköts sedan februari 2011, efter upphandling, av 
Mellanskog Ekonomiska Förening.  
 
Avtalstiden är den 1 februari 2011 till den 31 januari 2014 med möjlighet för köparen, det vill 
säga Inköp Gävleborg (Ljusdals kommun), till 2 års förlängning. Om avtalet ska sägas upp 
måste detta ske senast 6 månader innan avtalet löper ut, det vill säga senast den 31 juli 2013. 
Om så inte sker förlängs avtalet automatiskt med oförändrade villkor. Efter förlängningen 
upphör avtalet utan särskild uppsägning. 
 
Eftersom skogsförvaltningen har fungerat mycket tillfredställande är samhällsutvecklings-
förvaltningens förslag att avtalet inte sägs upp utan därmed förlängs i enlighet med avtalet. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen förslår den 22 april 2013: 
 
Avtalet om förvaltningen av Ljusdals kommuns skogsinnehav sägs inte upp och förlängs 
därmed två år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 april 2013 
Ramavtal – Förvaltning av Ljusdals kommuns skogsinnehav  
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Leif Hansen (SRD): avtalet ska inte förlängas utan en skoglig tjänsteman ska anställas. 
 
Roland Bäckman (S): En kostnadsberäkning ska göras på vad det kostar att ha en kommunal 
skoglig tjänsteman på halvtid innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen. 
 
 
Forts s 8
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 Diarienummer 
   KS 0231/13 
 
§ 68 forts 
 
Avtal om förvaltning av Ljusdals kommuns skogsinnehav 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till vart och ett av yrkandena och finner 
att allmänna utskottet bifaller hans eget yrkande. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0036/13 
 
§ 69 
 
Personalinformation 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar: 
 
Utbildningschef 
 
I morgon, onsdagen den 8 maj 2013, kommer intervjuer med två personer att hållas gällande 
tjänsten som utbildningschef. Tjänstemän, fackliga representanter och politiker kommer att 
delta vid intervjuerna.  
 
 
Avtalsrörelsen 
 
Konflikten med Kommunal är avvärjd. Avtalet gäller tre år och innebär en löneökning på  
1 700 kronor (550+550+600). 
 
Nytt avtal är också klart för SSR, Ledarna och Vision. Avtalet gäller i fyra år och innebär 
löneökningar med 2,6 % i år och 2,2 % nästa år. För kommande två år finns ingen 
procentsiffra satt. 
 
Lärarnas samverkansråd tecknade förra året ett fyraårigt avtal och i år följer lönerna  
industrinormen (+2,0 %). 
 
Vårdförbundet har ett tillsvidareavtal där inga procentsatser finns satta (industriförbundets 
avtal är riktmärke). 
 
Akademikeralliansen har också ett tillsvidareavtal där inga procentsatser finns satta 
(industriförbundets avtal är riktmärke). 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0233/13 
 
§ 70 
 
Cirkulär 13:15, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställ-
ningsvillkor med mera - HÖK 13 - med OFRs förbundsområde Allmän 
kommunal verksamhet - antagande av bestämmelser 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse, HÖK 13 antas. 
 
2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 13 - 

i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 

 
Sammanfattning 
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 10 april 
2013 Huvudöverenskommelse, HÖK 13, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet. 
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarorganet Pactas styrelse 
rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunförbund besluta, 
med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 13 med OFRs förbundsområde 
Allmän kommunal verksamhet för tillämpning från och med den 1 april 2013: 
 
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse, HÖK 13 samt 
 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 13 - i 
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:15 
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§ 71 
 
Förvaltningschefernas anställningsavtal 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunchef Claes Rydberg får i uppdrag att tillsammans med personalchef Britt-Marie 

Andersson-Nilsson ta fram ett underlag med förslag på anställningsform. 
 
2. Förslaget ska presenteras för presidiet innan beslut fattas.  
 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av att anställningsavtalet för två förvaltningschefer löper ut vid årsskiftet tas 
ärendet upp vid dagens sammanträde. 
 
Eftersom delegeringsordningen har ändrats så att det är kommunstyrelsen som beslutar om 
anställningsavtal för förvaltningschefer. 
 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar om att en anledning till att man har 
tidsatta uppdrag är att man ska kunna göra en bedömning av hur cheferna sköter sina uppdrag. 
 
Det är dock viktigt att kommunen har attraktiva avtal när vi anställer. Avtalen kan se olika ut 
beroende på om chefen har haft en anställning i kommunen tidigare eller inte. 
 
Yrkanden  
 
Helena Brink (C): Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att tillsammans med personal-
chefen se över avtalen inför en förlängning. 
 
Roland Bäckman (S): kommunchef Claes Rydberg får i uppdrag att tillsammans med 
personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson ta fram ett underlag med förslag på 
anställningsform. Förslaget ska presenteras för presidiet innan beslut fattas. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till de båda yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Claes Rydberg 
Britt-Marie Andersson-Nilsson 
Roland Bäckman 
Akt 
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§ 72 
 
Allmänna utskottet som personalutskott 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Allmänna utskottet ska vara personalutskott. 
 
2. Personalärenden på allmänna utskottets dagordning markeras särskilt (och läggs om 

möjligt endera först eller sist) så att det blir tydligt att utskottet övergår till att vara 
personalutskott. 

 
 
Sammanfattning 
 
Allmänna utskottet är enligt kommunstyrelsens delegeringsordning ansvarigt för ”ärenden i 
övrigt som avses i kommunstyrelsens reglemente och som ankommer på kommunstyrelsen i 
egenskap av personalorgan”. 
 
Det finns önskemål om att statusen som personalutskott befästs av kommunstyrelsen samt att 
personalärenden på allmänna utskottets dagordning markeras särskilt (och om möjligt läggs 
endera först eller sist) så att det blir tydligt att utskottet övergår till att vara personalutskott.  
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 Diarienummer 
   KS 0088/13 
 
§ 73 
 
Redovisning av försörjningsstöd per mars 2013 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns och skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning  
 
Försörjningsstödet inklusive insatser ligger drygt 300 tkr lägre än motsvarande period förra 
året. Det är det ”rena” försörjningsstödet som står för hela nedgången. Att göra någon prognos 
efter tre månader är lite för tidigt, men det går i alla fall att konstatera att ökningstakten har 
avstannat. 
 
Antalet arbetslösa ligger kring 50 procent, vilket är som de tidigare månaderna, men dock 
lägre än motsvarande period förra året. Sjukskrivna med intyg utan ersättning ligger 
fortfarande högt, 14 procent är flera procentenheter högre än motsvarande period förra året. Ej 
SFI klara ligger kvar på låga fyra procent, vilket är mycket lägre än motsvarande period förra 
året. Antalet barn i familjer som får försörjningsstöd ligger på nio procent och har stigit sedan 
föregående månad. Antal hushåll steg ganska kraftigt i mars månad. Det var liknade tendenser 
föregående år. Antalet hushåll är ändå lägre än motsvarande period föregående år. 
 
Även om det är mycket som är positivt i de siffror som presenteras så finns det orosmoln. 
Personal har varslats hos olika arbetsgivare i kommunen. Det kommer även flyktingar efter 
två år i etableringsreformen. Bara under våren kommer det 17 personer. Arbetsförmedlingen 
har inte, i samma utsträckning som vår tidigare kommunala verksamhet, lyckats få ut personer 
i sysselsättning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 18 april 2013, § 82 
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt tabeller och diagram 3 april 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0245/09 
 
§ 74 
 
Information från möte med representanter för skogsnäringen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman samt vice ordförande Yvonne Oscarsson 
informerar om ett möte med representanter för skogsnäringen som de deltagit, i Gävle den 6 
maj 2013. 
 
Att kommunstyrelsen nu fattat beslut om detaljplaner för omlastningsterminaler i Kläppa och 
Skästra hindrar inte att man fortsätter att jobba mot en stor gemensam terminal. Det går dock 
inte att tvinga någon att vara med. 
 
Faktum är att besluten gällande Östernäs innebär att virkesomlastningen måste bort därifrån. 
 
Plan- och byggenheten tittar på om det finns en möjlighet att ha ett öppet spår inom 
Kläppaplanen, vilket i så fall skulle göra det möjligt för andra bolag att lasta där. I så fall bör 
Riksintresset flyttas dit. 
 
Skogsbolagen bör räkna på vad de kan bidra med till en terminal samt titta på vilka bidrag 
som går att få innan kommunen beslutar om att bidra med pengar. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0212/13 
 
§ 75 
 
Folkhälsoarbete i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Den förslagna planeringsmodellen antas. 
 
2. Förvaltningscheferna får i uppdrag att utse representanter till arbetsgruppen. 
 
3. Arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram en välfärdsredovisning (VFR), utifrån 

budgetdirektiven. 
 
4. Ett fåtal strategiska utvecklingsmål för kommunens folkhälsoarbete prioriteras. 
 
5. Planeringsmodellen antas för två mandatperioder. 

 
6. Rapport till kommunstyrelsen ska ges två gånger per år om hur arbetet går. 
 
 
Sammanfattning  
 
Bakgrund 
Ljusdals kommun har under lång tid bedrivit folkhälsoarbete och har sedan länge ansvarat för 
de verksamheter som påverkar viktiga bestämningsfaktorer för hälsa. I dagsläget finns en 
tjänsteman och ett råd för folkhälsofrågor. Folkhälsoarbetet har hittills inte lyckats integreras 
som en självklar del i förvaltningarna. 
 
Folkhälsoarbete 
Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver att frågorna inkorporeras i alla kommunala 
förvaltningar och verksamheter. Arbetet behöver också innefatta uppföljning och utvärdering 
av de insatser som görs för att hälsoutvecklingen ska kunna följas i kommunen. En viktig del i 
arbetet är att ta fram mätbara indikatorer för att kunna se om de insatser som sätts in har en 
positiv påverkan på befolkningen. 
 
För att se effekter i folkhälsa krävs långsiktighet samt att arbetet bedrivs systematiskt och 
målinriktat. Genom att införa en planeringsmodell organiseras och tydliggörs arbetet. 
Modellen kan också bidra till att förstärka kopplingen mellan folkhälsa och förvaltningarnas 
uppdrag. Det är dessutom ett sätt att stimulera utvecklingen av det goda folkhälsoarbetet som 
redan idag bedrivs inom kommunens olika förvaltningar. 
 
 
Forts s 16 
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 Diarienummer 
   KS 0212/13 
 
§ 75 forts 
 
Folkhälsoarbete i Ljusdals kommun 
 
Planeringsmodellen ger i form av välfärdsredovisning både ett underlag för planering framåt 
och ett uppföljningsverktyg. Modellen ger även ett sammanhang och ett användningsområde 
för den lokala folkhälsostatistiken. Genom detta lyfts folkhälsofrågan till att bli en prioriterad 
fråga förenligt med den kommande länsfolkhälsopolicy, Gemensamma utgångspunkter för 
arbetet inomfolkhälsoområdet i Gävleborg (GU Folkhälsa) som antogs den 24 september 
2012  
 
En möjlighet vore att ta bort FolkhälsoBrå och lägga frågorna under KsAu. Cecilia kommer 
att återkomma med förslag om detta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsosamordnarens skrivelse 7 maj 2013 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C): En punkt 6 ska läggas till; Rapport till kommunstyrelsen två gånger per år 
om hur arbetet går. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks tilläggsyrkande och 
finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
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§ 76 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsen kännedom finns följande handling: 
 
1. Länsstyrelsens yttrande till Energimyndigheten gällande revidering av riksintresse 

vindbruk.  KS 0237/11 
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