
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-06-04 
 
Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00 - 14:00 
 
Beslutande: Roland Bäckman (S) 
 Yvonne Oscarsson (V) 
 Leif Hansen (SRD) 
 Lars Molin (M) 
 Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) 
 
Övriga deltagande Claes Rydberg, kommunchef 
 Britt-Marie Andersson-Nilsson, personalchef, § 81-89 
 Kenneth Forssell, integrationschef, § 92 
 Stefan Färlin, tf chef Närljus, § 97 
 Tommy Henriksen, Närljus, § 97 
 Jenny Norberg, Närljus, § 97 
 Nicklas Bremefors, ekonomichef, § 97 
 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Marie-Louise Hellström 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-06-10 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  81-101 
 Ulrica Swärd Bütikofer 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Roland Bäckman 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Marie-Louise Hellström 
 
   
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-06-04 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

2 

 
 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunstyrelsens allmänna utskott 
 
Sammanträdesdatum 2013-06-04 
 
Datum för anslags upprättande 2013-06-10 
 
Datum för anslags nedtagande 2013-07-02 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Ulrica Swärd Bütikofer 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-06-04 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

3 

 

Innehållsförteckning  Sid nr 
 
§ 81   Personalinformation på allmänna utskottet 2013 ........................................ 4-5 
§ 82   Anställningsavtal för chefer i Ljusdals kommun ............................................. 6 
§ 83   Sjukstatistik kvartal 1, 2013 för Ljusdals kommun.......................................... 7 
§ 84   Cirkulär 13:20 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor med mera - HÖK 13 - med Svenska Kommunal-
arbetareförbundet .......................................................................................... 8 

§ 85   Cirkulär 13:21, Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och 
anhörigvårdare – PAN 13 – med Svenska Kommunalarbetareförbundet ...... 9 

§ 86   Cirkulär 13:22, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA .......................... 10-11 

§ 87   Cirkulär 13:23, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 13 ................ 12 

§ 88   Cirkulär 13:24, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 13 ............................................. 13 

§ 89   Personalutskottets roll ............................................................................. 14-15 
§ 90   Ansökan från Ljusdals Cykelklubb om  Sponsringsbidrag ........................... 16 
§ 91   Tillbyggnad av Färila skola ..................................................................... 17-18 
§ 92   Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen om att tillfälligt utöka 

flyktingmottagandet i Ljusdals kommun .................................................. 19-22 
§ 93   Avveckling av samverkansorganet och kommunalförbundet Region 

Gävleborg .................................................................................................... 23 
§ 94   Hemställan om finansiering från Leader Hälsingebygden ............................ 24 
§ 95   Årsredovisning 2012 för Inköp Gävleborg .................................................... 25 
§ 96   Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för 

Hälsingerådet ............................................................................................... 26 
§ 97   Lokal strategi för besöksnäringen ................................................................ 27 
§ 98   Diskussion om redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 

medborgarförslag 2013 ................................................................................ 28 
§ 99   Remiss gällande kompetensprogram Regionalt handlingsprogram för 

Gävleborg 2014-2020 .................................................................................. 29 
§ 100   Ljusdals kommuns pengar i Ljusdalshem .................................................... 30 
§ 101   Ärenden för kommunstyrelsens kännedom .................................................. 31 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-06-04 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

4 

 Diarienummer 
   KS 0036/13 
 
§ 81 
 
Personalinformation på allmänna utskottet 2013 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Sjukfrånvaron: 
 
Sjukfrånvaron för kvartal 1 har varit hög i jämförelse med tidigare år, främst på 
omsorgsförvaltningen. 
 
Omsorgsförvaltningen:  
Fysisk arbetsmiljö i regel bra. Ibland sämre med den psykosociala arbetsmiljön. 
 
Utbildningsförvaltningen: 
Främst problem med psykosocial arbetsmiljö. Chefer saknas och flera besöker Priserva. På 
förvaltningen finns tjänstemän som upplever att politiker inte har förtroende för tjänstemän. 
Också den kommande organisationsförändringen gör att fler är oroliga och stressade. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen:  
Upplevelsen är att det fungerar bra. 
 
Kommunledningskontoret   
Bra fysisk arbetsmiljö, men tidsbrist upplevs vara ett problem. 
 
 
Stenhamreskolan: 
 
Rapporten Arbetsmiljöinventering på Stenhamreskolan redovisades förra veckan och visar 
bland annat på att problemen på Stenhamreskolans årskurs 7-9 beror på: 
• Brister i kommunikation och tillit mellan kollegor  
• Det fungerar inte så bra mellan olika grupperingar 
• Medias negativa uppmärksamhet 
• Informella ledarskap 
 
 
 
Fort s 5



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-06-04 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

5 

 Diarienummer 
   KS 0036/13 
 
§ 81 forts 
 
Personalinformation på allmänna utskottet 2013 
 
Konsulten föreslår insatser:  
• Tillitsstärkande insatser  
• Förbättra kommunikationen  
• Tydligare struktur för respektive roll  
• Respektera varandra 
• Följa beslut 
 
Det finns nu en rädsla bland personalen att elever inte väljer Stenhamre på grund av de 
negativa skriverier som varit i lokaltidningen. 
 
Kontinuerlig Ledarskapsutbildning för chefer är viktigt. Alla chefer i kommunen har 
genomgått utbildning, men kontinuiteten kan förbättras. 
 
Det borde också utbildas i Medarbetarskapet, det vill säga vad som förväntas av mig som 
medarbetare, vilken roll har jag och vad innebär mitt uppdrag. 
 
Åtgärder: 
 
• Alla chefer har genomgått utbildning i arbetsmiljöfrågor (inom befintligt avtal med 

Priserva) 
• Det är viktigt att integrera arbetsmiljöfrågorna i det normala arbetet 
• Regelbundna skyddsronder i samarbete med Priserva 
• Friskprofiler – all personal har erbjudits friskprofil under en fyraårsperiod 
• Föreskrivna hälsokontroller inom vissa verksamheter. 

Specifika insatser  - Hälsoprojektet på omsorgsförvaltningen för vissa enheter inom 
 hemtjänsten 

- Skoprojektet på omsorgsförvaltningen 
• Adato - rehabverktyg 
• Friskvårdspeng 
• Personalenheten är representerade i alla ledningsgrupper 
• Medarbetarundersökning sker i november i år och utifrån den görs insatser 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0296/13 
 
§ 82 
 
Anställningsavtal för chefer i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Chefer anställs tillsvidare i sin chefsbefattning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Alla chefer i organisationen, både förvaltnings-, avdelnings- och enhetschefer har idag inte en 
anställning i sin chefsbefattning utan har en i botten odefinierad grundanställning tillsvidare 
med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Då grundanställningen inte är definierad har bland 
annat svårigheter att hitta annan lämplig anställning uppstått i samband med att chefer av 
olika anledningar valt att lämna sina chefsförordnanden. Detta har emellanåt lett till att 
personer lösts ut ur sina chefsförordnanden och lämnat anställning i kommunen helt, vilket i 
sin tur medfört extrakostnader för kommunen. För att undvika merkostnader i samband med 
att chefer lämnar sina förordnanden och möjliggöra för en bättre stabilitet i verksamheterna 
genom att chefer mer långsiktigt kan planera för sin verksamhet, föreslås att samtliga chefer 
anställs i sin chefsfunktion. Förslagsvis kan detta verkställas vid ordinarie 
förlängningstillfälle, det vill säga när nuvarande chefsförordnande närmar sig 
förlängningstidpunkten.  
 
Arbetsgivare och förvaltningschef eller annan befattningshavare i motsvarande funktion kan 
enligt Allmänna bestämmelser (AB) träffa överenskommelse om tidsbegränsad anställning. 
AB säger däremot inget om detta för övriga chefsfunktioner. Att ha en enhetlig linje för 
personalpolitiken kring anställningar i kommunen, inte minst inför kommande behov av 
nyanställningar i samband med pensionsavgångar, är en viktig parameter för att kunna 
rekrytera nya och behålla våra befintliga kompetenta chefer. Förvaltningen förordar mot 
bakgrund av ovanstående tillsvidareanställning av samtliga chefer.   
 
Inga kostnader för genomförandet har kunnat definieras. 
 
Kommunledningskontoret föreslår den 22 maj 2013 att chefer anställs tillsvidare i sina 
respektive chefsbefattningar. För chefer som idag innehar chefsförordnanden övergår dessa i 
tillsvidareanställning vid ordinarie förlängningstillfälle. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 22 maj 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0300/13 
 
§ 83 
 
Sjukstatistik kvartal 1, 2013 för Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
I hela kommunen har sjukfrånvaron ökat från 7,3% första kvartalet 2012 till 8,3% första 
kvartalet 2013. Mäns frånvaro har minskat från 5,3% till 4,6% och kvinnors frånvaro har ökat 
från 7,7% till 9,1% i jämförelse med samma period 2012. 
 
På kommunledningskontoret har sjukfrånvaron ökat från 3,9% första kvartalet 2012 till 
4,7% första kvartalet 2013. Mäns frånvaro har minskat från 2,9% till 2,6% och kvinnors 
frånvaro har ökat från 4,3% till 5,3% i jämförelse med samma period 2012. 
 
På samhällsutvecklingsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat från 4,0% första kvartalet 
2012 till 3,9% första kvartalet 2013. Mäns frånvaro har minskat från 4,0% till 2,1% och 
kvinnors frånvaro har ökat från 4,0% till 5,4% i jämförelse med samma period 2012. 
 
På utbildningsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat från 5,5% första kvartalet 2012 till 6,8% 
första kvartalet 2013. Mäns frånvaro har ökat från 2,9% till 3,7% och kvinnors frånvaro har 
ökat från 6,2% till 7,6% i jämförelse med samma period 2012. 
 
På omsorgsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat från 9,4% första kvartalet 2012 till 10,7% 
första kvartalet 2013. Mäns frånvaro har minskat från 10,2% till 9,1% och kvinnors frånvaro 
har ökat från 9,4% till 10,8% i jämförelse med samma period 2012. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Britt-Marie Andersson-Nilsson 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0281/13 
 
§ 84 
 
Cirkulär 13:20 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor med mera - HÖK 13 - med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen, HÖK 13 antas. 
 
2. Efter framställan från riksorganisationen tecknas lokalt kollektivavtal - LOK 13 – i 

enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 april 
2013 Huvudöverenskommelse, HÖK 13, med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekom-
menderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta, med 
anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetare-
förbundet för tillämpning från och med den 1 april 2013: 
 
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13 samt 
 
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 13 – i enlighet 
med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 17 maj 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0282/13 
 
§ 85 
 
Cirkulär 13:21, Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och 
anhörigvårdare – PAN 13 – med Svenska Kommunalarbetareförbundet 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig 

assistent och anhörigvårdare antas. 
 
2. Efter framställan från arbetstagarorganisationen tecknas lokalt kollektivavtal - LOK 13 - i 

enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
 
 
Sammanfattning  
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 april 
2013, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och 
anhörigvårdare PAN 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). 
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse 
rekommenderar kommunen respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av 
träffad Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och 
anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning från och med den 1 
april 2013: 
 
att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig 
assistent och anhörigvårdare samt 
 
att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal- LOK 13 - i 
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:21 
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 Diarienummer 
   KS 0288/13 
 
§ 86 
 
Cirkulär 13:22, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 

antas. 
 
2. Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal - BEA i 

enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat 
överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser - BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 
 
För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, (Fackförbundet Vison, 
Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet) samt för AkademikerAlliansen 
gäller tidigare träffad överenskommelse från 2012. 
 
För OFRs förbundsområden Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och 
Sveriges läkarförbund gäller BEA 06. 
 
Fortsatta förhandlingar om ett likalydande BEA-avtal pågår. OFRs förbundsområde 
 
Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund har från och med den 1 juni 
2013 sagt upp BEA-avtalet. 
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse 
rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta, 
med anledning av träffad överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet från och 
med den 1 april 2013: 
 
 
 
Forts s 11
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 Diarienummer 
   KS 0288/13 
 
§ 86 forts 
 
Cirkulär 13:22, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för  
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 
 
att anta ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA 
samt 
 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BEA i 
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:22 
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 Diarienummer 
   KS 0289/13 
 
§ 87 
 
Cirkulär 13:23, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 13 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning 

– BUI 13 antas. 
 
2. Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal – BUI 13 - 

i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat 
överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 
introduktionsanställning - BUI 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse 
rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta, 
med anledning av träffad överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 
utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 13 med Svenska Kommunalarbetare-
förbundet från och med den 1 april 2013: 
 
att anta ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 
introduktionsanställning – BUI 13 samt 
 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – BUI 13 - i 
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 13:23 
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 Diarienummer 
   KS 0290/13 
 
§ 88 
 
Cirkulär 13:24, Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 13 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 13 antas. 
 
2. Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal - BAL 13 - 

i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat 
överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - 
BAL 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse 
rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive kommunalförbund besluta, med 
anledning av träffad överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktion - BAL 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet från och med den 
1 april 2013: 
 
att anta ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 13 samt 
 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BAL 13 – i 
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 13:24 
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 Diarienummer 
   KS 0271/13 
 
§ 89 
 
Personalutskottets roll 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen samt personalutskottets nya upplägg noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Allmänna utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att utskottet ska vara personalutskott. På 
dagens möte diskuteras arbetsordningen för personalutskottet. För tidigare personalutskott 
fanns följande styrdokument kallat Personalutskottets roll:  
 
1. Personalutskottet ska kontinuerligt informeras om  

 
- Större organisatoriska förändringar 
- Statistik 
- Arbetstidsfrågor 
- Uppföljning av till exempel hälsoläget 
- Internkontroller 
- med mera  
 

2. Personalutskottet ska bereda inför kommunstyrelsen 
 
- Organisatoriska förändringar mellan nämnder 
- Företagshälsovård 
- Personalpolitiska policyfrågor som till e xempel 
· lönepolitik 
· rekrytering 
· utbildning 
· pensioner 
· personalförsörjning  
· jämställdhet 
· integration 
 

3. Personalutskottet beslutar på kommunstyrelsens delegation om 
 
- Tillämpningsfrågor rörande ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
- Löneöverenskommelser med verksamhetscheferna 
- Stridsåtgärder 
- Samverkansavtal 

 
 
Forts s 15 
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 Diarienummer 
   KS 0271/13 
 
§ 89 forts 
 
Personalutskottets roll 
 
 
Allmänna utskottet är enigt om att arbeta på samma sätt. 
 
Statistik som efterfrågas är till exempel sjukfrånvaro, personalomsättning, pensionsavgångar 
samt rekryteringsläget. 
 
Det är viktigt att tillvarata befintlig kompetens som till exempel chefsämnen med mera. 
För att öka intresset för omvårdnadslinjen skulle det vara möjligt att erbjuda ungdomar jobb 
om de går omvårdnadslinjen. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0218/13 
 
§ 90 
 
Ansökan från Ljusdals Cykelklubbs om  Sponsringsbidrag 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ljusdals kommun beviljar ansökan om sponsring från Ljusdals Cykelklubb med totalt 

2 000 kronor för år 2013. 
 
2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande. 

 
 
Sammanfattning  
 
Sponsringsgruppen ställer sig positiva till att sponsra Ljusdals Cykelklubb då klubben riktar 
sig till alla, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning 
samt fysiska eller psykiska förutsättningar. Sponsringen ska täcka kostnader för tryck på 
tröjor och att kommunens logotyp syns på klubbens hemsida. Ljusdals Cykelklubb uppfyller 
kriterierna för sponsring. Klubben anordnar också evenemang som riktar sig till alla. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets skrivelse 7 maj 2013 
Ansökan från Ljusdals Cykelklubb 26 mars 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Ljusdals Cykelklubb 
Ekonomienheten 
Delegeringspärm  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0257/13 
 
§ 91 
 
Tillbyggnad av Färila skola 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Projektering och upphandling av en tillbyggnad av Färilas skola inleds så snart som 

möjligt. 
 
 
Sammanfattning 
 
Färila skola har mycket stora behov av kompletterande lokaler. 
 
I utbildningsförvaltningens skrivelse framgår att lågstadiets befintliga lokaler vid Färila skola 
är ombyggda för Skola 2000 år 1996, och därefter återigen ”anpassade” efter hand med bland 
annat nedtagna väggar. Man saknar såväl klassrum av normalstorlek som fungerande 
personalutrymmen. 
 
Vid besök av Arbetsmiljöverket den 5 april 2013 efter anmälan av skyddsombud 
konstaterades ett stort behov av omedelbara åtgärder. Varken arbetsmiljöverket eller 
kommunens fastighetsingenjör förordar ombyggnation av de befintliga lokalerna då det skulle 
vara mycket omfattande och kostsamt att förändra innehållet i huskroppen. 
 
Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot kommunen och vi har 
möjlighet att lämna synpunkter fram till den 21 juni 2013. 
 
Behovet är akut redan till höstterminens start. Det bedöms dock inte möjligt att ha lokalerna 
inflyttningsklara förrän tidigast september-oktober 2013. 
 
Projekteringen innebär en ny huskropp med en modullösning i ett plan om 400 kvadratmeter 
innehållande tre klassrum och tre grupprum samt kapprum. Denna bör dockas ihop med 
befintlig lågstadiekropp för att kunna nyttjas på ett enkelt sätt utan att eleverna skall behöva 
gå ut via skolgården för att komma från den ena byggnaden till den andra. När det gäller 
kostnaden för byggnationen har verksamheten, tillsammans med fastighetschefen och 
arkitekt, tagit fram en skiss och räknat på den modell som finns med i handlingarna. Plats för 
byggnationen är utsedd och möjlig. Kostnaden för bygget uppskattas till 13-15 miljoner 
kronor.  
 
På detta sätt frigörs utrymmen som kan bli personalutrymmen. Byggnationen möjliggör också 
delning av de stora klasserna i Färila skola. 
 
 
Forts s 18
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 Diarienummer 
   KS 0257/13 
 
§ 91 forts 
 
Tillbyggnad av Färila skola 
 
Det blir en fungerande lösning för Färila skolas lågstadium och fritidshem. Observera dock att 
mellanstadiets och högstadiets behov av grupprum och personalutrymmen kvarstår. 
 
Behovet av att starta en förberedelseklass för nyanlända kan inte uppfyllas förrän 
tillbyggnaden kan tas i bruk. 
 
Ökad hyreshöjning är beräknad till 695 000 kronor första året och sen fallande 10-12 000 
kronor/år under 40 år. 
 
Utbildningsnämnden föreslår den 29 april 2013 att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. Projektering och upphandling av en tillbyggnad av Färilas skola inleds så snart som 

möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsnämndens protokoll 29 april 2013, § 62 
Kompletterande underlag daterat 23 april 2013 
Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2013 
 
Yrkanden  
 
Leif Hansen (SRD): bifall till utbildningsnämndens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0191/13 
 
§ 92 
 
Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen om att tillfälligt utöka 
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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 

 
 
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 ska 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.  
 
 
Forts s 20
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 Diarienummer 
   KS 0191/13 
 
§ 92 forts  
 
Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen om att tillfälligt utöka 
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun 
 
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.  
 
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 
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 

 
 
Forts s 21
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 Diarienummer 
   KS 0191/13 
 
§ 92 forts 
 
Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen om 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. 
 

Allmänna utskottet beslutade den 9 april 2013, § 48 
 
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. 
 
Integrationschef Kenneth Forssell informerar om att Ljusdals kommun i år redan tagit emot 
43 flyktingar som bosatt sig själva. I nästa vecka kommer 16 nya flyktingar samt att vi ska ta 
emot 6 barn. Totalt blir detta 65 flyktingar redan i juni, vilket pekar på att vare sig 
kommunfullmäktige beslutar om ett ökat flyktingmottagande eller ej så kommer antalet 
nyanlända flyktingar att öka på grund av att flyktingar bosätter sig själva. 
 
Regeringen har avsatt 250 miljoner kronor för hela landet till de kommuner som går med på 
ett ökat flyktingmottagande och en gissning är att Ljusdals kommun kommer att få cirka 
500 000 kronor om vi tackar ja till att ta emot flera flyktingar. Om kommunen tackar nej så 
kommer antalet flyktingar sannolikt ändå att öka på grund av att flyktingar bosätter sig själva 
i kommunen, men vi får inte del av ovanstående pengar. 
 
Om kommunen tackar ja och vi får del av de extra pengarna kommer dessa att läggas i en pott 
där verksamheter som haft ökade kostnader på grund av ökat antal flyktingar får återsöka 
pengar. 
 
En nationell översyn av Svenska för Invandrare, SFI pågår just nu och kan komma att 
innebära vissa förändringar. I Ljusdal är man inte beredda att hålla SFI på andra orter än i 
Ljusdal, vilket skulle vara önskvärt för att vi ska kunna bosätta flyktingar ute i kommunen. 
 
 
Forts s 22
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 Diarienummer 
   KS 0191/13 
 
§ 92 forts 
 
Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen om att tillfälligt utöka 
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 9 april 2013, § 48 
Omsorgsnämndens protokoll 14 mars 2013, § 61 
Integrationsenhetens skrivelse 25 februari 2013. 
Skrivelse gällande utredning från länsstyrelsen Gävleborg daterad 20 december 2012. 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Leif Hansen (SRD): bifall till integrationschefens förslag. 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-06-04 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 Diarienummer 
   KS 0250/13 
 
§ 93 
 
Avveckling av samverkansorganet och kommunalförbundet Region 
Gävleborg 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun ställer sig gemensamt med de övriga kommunerna i Gävleborg bakom 

en begäran från Region Gävleborg till regeringen om att samverkansorganet befrias från 
sina uppgifter i samband med att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
(2010:630) träder i kraft för, Gävleborgs del från och med den 1 januari 2015.  

 
2. Region Gävleborg får i uppdrag att upplösa kommunalförbundet Region Gävleborg per 

den 31 december 2014. 
 
 
Sammanfattning 
 
Regeringen har beslutat föreslå riksdagen (Ds 2013:14) att Landstinget i Gävleborgs län ska få 
överta det regionala utvecklingsansvaret genom en ändring i lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) från och med den 1 januari 2015. Förslaget är utsänt 
på remiss och remisstiden går ut den 10 juni 2013. 
 
För att möjliggöra detta krävs att kommunalförbundet Region Gävleborg befrias från sitt 
uppdrag att vara samverkansorgan med regionalt utvecklingsansvar senast den 31 december 
2014. 
 
Kansliet har, mot denna bakgrund, upprättat en beslutsrekommendation till medlemmarna 
samt ett förslag till Regionfullmäktige i PM daterat den 12 april 2013. 
 
Lagen om regionalt utvecklings ansvar i vissa län (2010:630) innebär att staten överför det 
regionala utvecklingsansvaret till Landstinget Gävleborg från och med den 1 januari 2015. 
 
För att förbereda överföringen har Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg inrättat en 
parlamentarisk kommitté med 2 ledamöter från respektive parti representerat i landstings-
fullmäktige. 
 
Kommittén har genomfört ett antal egna sammankomster men även aktiviteter med bredare 
representation ur både Regionfullmäktige och Landstingsfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Region Gävleborg 29 april 2013 
Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsen 12 april 2013, § 25 
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 Diarienummer 
   KS 0225/13 
 
§ 94 
 
Hemställan om finansiering från Leader Hälsingebygden  
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Under förutsättning att övriga Hälsingekommuner fattar motsvarande beslut beviljar 

Ljusdals kommun Leader Hälsingebygden finansiellt stöd om 334 000 kronor. 
 
2. Stödet skall återbetalas under 2015 alternativt ingå som delfinansiering för en ny 

Leaderperiod. 
 

 
Sammanfattning  
 
Leader Hälsingebygden har haft ett årligt bidrag med 334 000 kronor från Ljusdals kommun 
under åren 2008-2013. Nästa programperiod 2014-2020 beräknas inte vara klar förrän våren 
2015. Leader Hälsingebygden hemställer nu om finansiering för 2014 med 334 000 kronor.  
 
Dessa medel kommer antingen återbetalas under 2015 eller så kan de ingå som finansiering i 
en ny Leaderperiod. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens förslag till beslut 20 maj 2013 
Hemställan om finansiering 15 april 2013 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD), Yvonne Oscarsson (V): bifall till kommunledningskontorets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0246/13 
 
§ 95 
 
Årsredovisning 2012 för Inköp Gävleborg 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet Inköp 

Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Verksamheten visar ett överskott om 270 000 kronor, vilket är 264 000 kronor bättre än 
budgeterad nivå. Avvikelsen är kopplad till två områden: 
 
• Uppdrag för andra kommuner slutfördes 2012 och kunde faktureras under året. 
• Osäkra uppdrag för förvaltningar, främst avseende omsorg och stöd i byggentreprenander 

blev fler än prognostiserat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningsberättelse Inköp Gävleborg, 11 april 2013 
Revisionsberättelse för år 2012 12 april 2013 
 
Jäv  
 
Roland Bäckman (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Yvonne Oscarsson (V) går in som ordförande. 
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 Diarienummer 
   KS 0298/13 
 
§ 96 
 
Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för 
Hälsingerådet 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Hälsingerådets verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsåret 2012 

godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Hälsingerådets verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsåret 2012 har 
översänts till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Jäv 
 
Lars Molin (M) och Roland Bäckman (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 
 
Yvonne Oscarsson (V) går in som ordförande. 
 
Yrkanden  
 
Marie-Louise Hellström (M): bifall till att Hälsingerådets verksamhetsberättelse 
och bokslut för räkenskapsåret 2012 godkänns. 
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 Diarienummer 
   KS 0170/12 
 
§ 97 
 
Lokal strategi för besöksnäringen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning  
 
Allmänna utskottet gav den 6 december 2011, § 162 Närljus i uppdrag att ta fram förslag på 
en kommunal turismstrategi. Arbetet skulle ske parallellt med arbetet med den gemensamma 
kommunala visionen. 
 
En besöksstrategi handlar om att hitta balansen mellan fördelar och nackdelar som 
uppkommer i och med en utveckling av besöksnäringen. I Ljusdals kommun har 
besöksnäringen en månghundraårig historia med anläggningar som bidragit till att besökare 
har valt att komma just hit, som till exempel Lassekrog Gästgiveri som uppfördes 1671, 
Järvsöbaden som grundades 1905 och Järvsöbacken som har erbjudit skidåkning sedan 1937. 
Ljusdal har även varit en gammal handelsort i över ett sekel.  
 
Ska denna bransch få fortsätta vara en viktig näring är utveckling ett måste, samtidigt som det 
är viktigt att inte tappa bort det genuina utbud vi har och står för. En gemensam lokal strategi 
ger oss möjligheten att under de kommande åren dra nytta av besöksnäringens potential att 
skapa tillväxt, lönsamhet och nya jobb. 
 
Närljus föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  
 
1. Den lokala strategin för besöksnäringen antas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Lokal strategi för besöksnäringen 29 maj 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0183/13 
 
§ 98 
 
Diskussion om redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2013 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. I redovisningen av varför en motion eller ett medborgarförslag inte besvarats får 

funktionen som inte lämnat yttrande anges, däremot inte personnamn. 
 
2. Motioner och medborgarförslag ska besvaras inom ett år och om svar inte kan lämnas 

under den tiden ska svar komma om varför motionen / medborgarförslaget inte har 
besvarats. 

 
3. Motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år kan avslutas av kommun-

fullmäktige om svar kommit om varför motionen / medborgarförslaget inte har besvarats, 
till exempel när dessa mist sin aktualitet. 

 
 
Sammanfattning  
 
Två gånger per år sker redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag till 
kommunfullmäktige. 
 
Vid senaste redovisningen uppkom diskussion dels om utformningen av redovisningen och 
dels om hanteringen av motioner och medborgarförslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0371/11 
 
§ 99 
 
Remiss gällande kompetensprogram Regionalt handlingsprogram för 
Gävleborg 2014-2020 
 
Allmänna utskottet berslutar 
 
1. Kommunchef Claes Rydberg får i uppdrag att skriva remissvar till Region Gävleborg. 
 
2. Kommunstyrelsen ordförande Roland Bäckman får underteckna remissvaret på 

delegation. 
 
 
Sammanfattning  
 
Den Regionala Utvecklingsstrategin, Nya Möjligheter,  har ett antal handlingsprogram 
kopplat till sig. Kompetensprogrammet kommer att bli ett av dem. Det fokuserar på att 
utveckla en av utvecklingsstrategins drivkrafter – kompetens. Regionstyrelsen beslutade den 
31 maj 2013 att överarbeta liggande förslag till kompetensprogram innan remissutskick.  
 
Enligt beslutet bör förslaget till kompetensprogram ha en konkretare karaktär av program för 
genomförande av RUS, med väl definierade och mätbara mål. För att definiera och 
konkretisera målen i kompetensprogrammet är kommunerna en viktig aktör.   
 
Kommunerna ombeds komma med  synpunkter på måldefinitionerna med tillhörande 
indikatorer senast den 13 juni 2013. Det korta datumet beror på att programmet ska hinna 
bearbetas inför regionstyrelsens arbetsutskott.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänstemannaremiss kompetensprogram Regionalt handlingsprogram för Gävleborg 2014-
2020 
 
 
Beslutsexpedierat 
Claes Rydberg 
Roland Bäckman 
Delegeringspärm 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 100 
 
Ljusdals kommuns pengar i Ljusdalshem 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen presidium får i uppdrag att vid nästa ägarsamråd med Ljusdalshem 

påbörja diskussion om hur Ljusdals kommun ska kunna ta del av sina pengar som de har i 
Ljusdalshem. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdals kommun har pengar, cirka 25 miljoner kronor, i Ljusdalshem, vilka man enligt lag 
inte kan ”plocka” ut. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman föreslår att kommunstyrelsens presidium får 
i uppdrag att inleda diskussioner vid nästa ägarsamråd om hur dessa ska kunna komma 
kommunen till del. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Roland Bäckman  
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 101 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Utbildningsnämndens protokoll 17 april 2013, § 50; Utvärdering av förvaltnings-

organisationen inom utbildningsförvaltningen. KS 0241/13  
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