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 Diarienummer 
   KS 0036/13 
 
§ 102 
 
Personalinformation 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Med anledning av LjusdalsPostens artikel i dagens tidning informerar personalchef Britt-
Marie Andersson-Nilsson om pensionsavtal för förtroendevalda: 
 
Kommunen följer de avtal som finns fullt ut. Styrdokumentet ”Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda” , som antagits av kommunfullmäktige,  bygger i stort 
sett helt på Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0305/13 
 
§ 103 
 
Cirkulär 13:25, Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFR:s 
förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse 
om Med.stud. 13 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13, antas. 
 
2. Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal – LOK 13 

– i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
3. Överenskommelse om avtal Med. Stud. 13 antas som lokalt kollektivavtal. 

 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 8 maj 2013 
en huvudöverenskommelse, HÖK 13, med OFR:s förbundsområde Läkare. I förbundsområdet 
ingår Sveriges läkarförbund. Samtidigt träffades också överenskommelse om avtal gällande 
villkor för medicinstuderande som vikarierar på underläkaranställning och provtjänstgörande 
läkare (Med. Stud. 13) som inte omfattas av HÖK 13. 
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse 
rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta, 
med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 13 med OFR:s förbundsområde 
Läkare, Sveriges Läkarförbund för tillämpning från och med den 1 april 2013 
 
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13, 
 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – LOK 13 – i 
enlighet med centrala förhandlingsprotokollet, samt 
 
att anta överenskommelse om avtal Med.stud. 13 som lokalt kollektivavtal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 13:25  
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   KS 0357/13 
 
§ 104 
 
Cirkulär 13:38, Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad 
Pension (AKAP-KL) med mera 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Lokalt kollektivavtal AKAP-KL antas som lokalt kollektivavtal med den utformning och 

det innehåll som framgår av bilaga 5 i Överenskommelse om Avgiftsbestämd 
KollektivAvtalad Pension – AKAP-KL som de centrala parterna träffat den 19 juni 2013, 
och protokollsutdrag över beslutet lämnas till de berörda arbetstagarorganisationerna. 

 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat 
överenskommelse med Svenska Kommunalarbetarförbundet om ett helt avgiftsbestämt 
pensionsavtal, Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL), som träder i kraft den 
1 januari 2014. Det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet ska gälla för arbetstagare som är 
födda 1986 och senare. Samtidigt har överenskommelse träffats om att KAP-KL från och med 
den 1 januari 2014 ska gälla endast för arbetstagare som är födda 1985 eller tidigare. Det har 
också träffats två principöverenskommelser; om Familjeskydd i händelse av arbetstagares död 
samt om översyn av den särskilda avtalspensionen inom räddningstjänsten. 
 
Det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet innebär ett modernt och långsiktigt hållbart 
pensionsavtal. Det ger arbetsgivarna ökade möjligheter att förutse och budgetera pensions-
kostnaderna. Samtidigt ger det bra och trygga pensioner för de anställda. Rörligheten både 
inom och mellan arbetsmarknadssektorerna underlättas och arbetsgivarnas möjligheter till 
kompetensförsörjning förbättras. 
 
l AKAP-KL är pensionsavgiften 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och 
med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 35 375 kronor (2013), och 30 
procent på de delar av den pensionsgrundande lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. 
Pensionsavgiften, som ska uppräknas med prisbasbeloppets förändring, ska betalas årsvis av 
arbetsgivaren. 
 
Utbetalningen av ålderspension kommer enligt AKAP-KL att kunna ske från samma tidpunkt 
som allmän pension kan utges, vilket medger en flexibel pensionsålder. Det innebär att avtalet 
i sig inte pekar ut en specifik åldersgräns, som vid eventuella lagändringar skulle bli föremål 
för omförhandlingar. 
 
 
 
Forts s 7
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 Diarienummer 
   KS 0357/13 
 
§ 104 forts 
 
Cirkulär 13:38, Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad 
Pension (AKAP-KL) med mera 
 
Den särskilda avtalspensionen för arbetstagare inom räddningstjänsten behålls oförändrad, 
men läggs som en bilaga till avtalet. Det har dock i samband med förhandlingarna träffats 
principöverenskommelse om att dessa bestämmelser ska ses över. 
 
Parterna kommer enligt den träffade principöverenskommelsen om Familjeskydd att under 
hösten förhandla fram en försäkring som tillförsäkrar arbetstagarens efterlevande barn och 
vuxen i försäkringen fastställda belopp. 
 
Sveriges Kommuner och Landstings och Arbetsgivarförbundet Pactas respektive styrelser 
rekommenderar med anledning av Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad 
Pension - AKAP-KL, träffad den 19 juni 2013, var och en av sina respektive medlemmar - 
kommunen/landstinget/regionen/kommunalförbundet besluta 
 
att anta Lokalt kollektivavtal AKAP-KL som lokalt kollektivavtal med den utformning och 
det innehåll som framgår av Bilaga 5 i Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektiv 
Avtalad Pension - AKAP-KL som de centrala parterna träffat den 19 juni 2013, och att lämna 
protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det. 
 
Beslutsunderlag  
 
Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 13:38 
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 Diarienummer 
   KS 0086/13 
 
§ 105 
 
Reviderad handlingsplan gällande arbetsmiljö för tjänstemän och 
chefstjänstemän vid utbildningsnämndens sammanträden och för 
utvecklandet av klimatet för alla 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att notera informationen till protokollet. 
 
2. Kommunstyrelsen ska få en information om klimatet i utbildningsnämnden samt om 

handlingsplanen och åtgärdsplanen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Med anledning av att kommunstyrelsen upplevde brister i utbildningsnämndens 
ledning och styrning, hölls den 7 februari 2013, § 61 en diskussion inom stängda 
dörrar där beslutet blev: 
 
1. Hur säkerställer utbildningsnämnden arbetsmiljön för tjänstemännen samt hur 

regleras förhållandena mellan politiker och tjänstemän och mellan politiker 
och politiker?  
 

2. Utbildningsnämnden ska ge svar på ovanstående frågor på kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 mars 2013.  

 
3.  Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att kontakta kommunfullmäktiges 

presidium med anledning av den uppkomna situationen. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott kallade utbildningsnämndens presidium samt 
tillförordnade utbildningschefen till sitt möte den 12 februari 2013, § 27 där man 
beslutade att: 
 
1. Kommunstyrelsen ska få ta del av reviderad handlingsplan och åtgärdsplan. 
 
Ett extrainsatt möte med utbildningsnämnden hölls den 20 februari 2013. Dagen 
ägnades åt att ta fram en åtgärdsplan som sedan överlämnades till kommun-
styrelsen. 
 
László Gönczi (MP) hade gjort en skrivelse som svar till kommunstyrelsen och 
ville att utbildningsnämnden överlämnade denna. Nämnden 20 februari beslutade 
att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen.  
 
 
 
Forts s 9



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-08-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

9 

 Diarienummer 
   KS 0086/13 
 
§ 105 forts 
 
Reviderad handlingsplan gällande arbetsmiljö för tjänstemän och 
chefstjänstemän vid utbildningsnämndens sammanträden och för 
utvecklandet av klimatet för alla 
 
I åtgärdsplanen framgår att en uppföljning av den av nämnden (UN 2012-05-23) 
antagna handlingsplanen ska göras vid ett extra arbetsutskott före nämndens 
sammanträde den 12 mars 2013, vilket också har gjorts. 
 
Utbildningsnämnden beslutade den 12 juni 2013, § 75 att anta förslaget till 
reviderad handlingsplan och överlämna den till kommunstyrelsen . 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsnämndens protokoll 12 juni 2013, § 75 
Handlingsplan gällande arbetsmiljö för tjänstemän och chefstjänstemän vid 
utbildningsnämndens sammanträde och för utvecklandet av klimatet för alla, 29 maj 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0569/09 
 
§ 106 
 
Borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning ekonomisk förening 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Ljusdals kommun tecknar borgen gentemot Hudiksvalls kommun för 15 % av 

rörelsekapitalet till Hälsingeutbildningar ekonomisk förening, det vill säga 450 tkr enligt 
Hälsingerådets fördelningsmodell. 

 
2. Kommunernas borgensåtagande mot föreningen avser perioden 1 januari 2013 till och 

med den 31 december 2014. 
 
3. Föreningens räntekostnader, vid nyttjande av krediten, ska belasta respektive kommuns 

vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har likt övriga Hälsingekommuner tecknat borgen gentemot Hudiksvalls 
kommun för rörelsekapital till Hälsingeutbildningar ekonomisk förening (Hutb) för perioden 
2010 – 2012. Denna borgen behöver nu förlängas till och med 2014.  
 
Skillnaden jämfört med tidigare period är att den totala borgenssumman sänkts från 8 mkr till 
3 mkr. För Ljusdals kommuns del från 1,2 mkr till 450 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichefens skrivelse 11 juni 2013 
Dokument från Hudiksvalls kommun gällande Borgen för rörelsekapital till 
Hälsingeutbildning ek  
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 Diarienummer 
   KS 0363/13 
 
§ 107 
 
Borgensbekräftelse till Kommuninvest i Sverige AB 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 augusti 2013 

(”Borgensförbindelsen”), vari Ljusdals kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Ljusdals kommun 
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och 
blivande borgenärer.  

 
 
Sammanfattning  
 
Kommuninvest begär enligt skrivelse förnyelse av tidigare utfärdad borgensförbindelse 
daterad 15 aug 2003. 
 
Beslutsunderlag  
 
Skrivelse från Kommuninvest 9 juli 2013 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD): bifall till ekonomichefens förslag. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 108 
 
Clara Vallis organisatoriska samt fysiska placering 
 
Allmänna utskottets beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Frågan ska ingå i översynen av kommunens näringslivsverksamhet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utvecklingscentrums rektor David Norman informerar om utvecklingscentrum och Clara 
Vallis. 
 
Utvecklingscentrum har vuxit en hel del och behöver mer plats. Clara Vallis som fungerar 
som en företagskuvös omfattar nu 4 företag som stannar i max 18 månaden. Inget aktivt 
arbete sker från utvecklingscentrums sida gentemot företagen  Det finns också andra företag 
som hyr lokaler i Utvecklingscentrums hus och dessa betalar inte heller marknadsmässiga 
hyror. 
 
Ett av målen för utvecklingscentrums verksamhet är att öka delaktigheten och vi-känslan och 
därför vill David frigöra lokalerna för att på så sätt få en ökad vi-känsla i lokalerna. Det blir 
opersonligt att ha en företagskuvös i utvecklingscentrum. 
 
David Norman tycker att Clara Vallis borde tillhöra näringslivskontoret (Närljus). 
 
Ordföranden tackar för informationen och föreslår att Davids tankar ska ingå i översynen av 
kommunens näringslivsverksamhet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0339/13 
 
§ 109 
 
Årsredovisning 2012 för Region Gävleborg. Revisionsberättelse, fråga 
om ansvarsfrihet för 2012 - för kännedom 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
 
Sammanfattning  
 
Region Gävleborgs kansli har utarbetat förslag till årsredovisning 2012. 
 
Regionfullmäktige beslutade den 24 maj 2013, § 8 
 
1. Årsredovisningen för 2012 godkänns. 
 
2. Region Gävleborgs resultat – 920 427 kronor balanseras i ny räkning. 
 
3. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse överlämnas till kommunerna och 

Landstinget Gävleborg. 
 

4. Att uttala att reglering av balanskravet skett genom att ett överskott budgeteras i 2013 års 
budget. 

 
Beslutsunderlag 
 
Regionfullmäktiges protokoll 24 maj 2013, § 8 
Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0162/12 
 
§ 110 
 
Motion från Socialradikala Demokraterna om projekt för prova-på-arbete 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning  
 
Leif Hansen (SRD) med flera har lämnat en motion till kommunfullmäktige där det föreslås 
att Ljusdals kommun satsar på projekt ”prova-på-arbete” för ungdomar mellan 20-25 år som 
är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Ungdomar får ”prova-på-arbete” hos Ljusdals kommun 
under ett halvår där hälften av tiden är en anställning och hälften av tiden är praktik. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2012, § 57 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till Arbetsförmedlingen och 
omsorgsnämnden. 
 
Arbetsförmedlingen skriver i sitt yttrande: 
 
Arbetsförmedlingen i Ljusdal har idag den 31 maj 2012 totalt 395 ungdomar inskrivna som är 
under 25 år. 
 
Ungdomar i åldern 18 – 24 år uppgick april 2012 till 24,7 % (av den för åldersgruppen, 
registerbaserade arbetskraften i Ljusdal).  
Det är en nivå som placerar kommunen på 237 plats bland landets 290 kommuner vad gäller 
ungdomsarbetslöshet. 
 
När det gäller öppen arbetslöshet i samma grupp ligger Ljusdals kommun på plats 282 av 
landets 290 kommuner. 
 
Det finns naturligtvis flera anledningar till detta, men en av de betydande faktorerna är 
småföretags oförmåga att rekrytera ung arbetskraft utan arbetslivserfarenhet (där större företag 
har en bättre förmåga att introducera unga till arbete). 
 
Ljusdals kommuns småföretagare mäktar inte med att anställa ungdomar utan 
arbetslivserfarenhet, deras produktion/ekonomi klarar helt enkelt inte av det.  
 
 
Forts s 15
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 Diarienummer 
   KS 0162/12 
 
§ 110 forts  
 
Motion från Socialradikala Demokraterna om projekt för prova-på-arbete 
 
I avsaknad av större företag på orten behöver kommunen anstränga sig i större omfattning för 
att hjälpa/stödja unga arbetssökande att få den yrkeserfarenhet/inträde på arbetsmarknaden, och 
samtidigt få möjlighet till egen försörjning. 
 
De skulle då stärka sin ställning på arbetsmarknaden för att söka jobb i Ljusdals kommun eller 
andra delar av landet, där man ofta kommer till korta i matchningen på grund av avsaknad av 
erfarenheter. 
 
Om kommunen är beredd att ge unga arbetslösa samma möjligheter som ungdomar i andra 
kommuner i landet, finns naturligtvis arbetsförmedlingen som möjliggörare till olika typer av 
ekonomiska stöd för anställning. De stöden är kopplade till de enskilda arbetssökande och kan 
utgå från det att ungdomar blivit långtidsarbetslösa (d v s varit arbetslösa i mer än 90 dagar). 
 
Insatsen kan genomföras med ekonomiskt stöd i form av Nystartsjobb, Särskilt anställningsstöd 
eller annan subventionering som utvecklingsanställning lönebidrag eller OSA, beroende på 
kundens behov/möjligheter.  
 
Flera liknande insatser har gjort bland Sveriges 290 kommuner och med lyckat resultat. 
 
Arbetsförmedlingen ser att detta är en efterlängtad och nödvändig insats för att motverka 
varaktig ungdomsarbetslöshet. Då det med tiden blivit allt svårare för unga att komma in på 
arbetsmarknaden. 
 
Då långa tider av arbetslöshet för unga innebär ett allvarligt utanförskap, stämmer Arbets-
förmedlingen delvis in i förslaget och förordar tidsbegränsad anställning på 6 månader om inte 
särskilda skäl finns för annan tid, då vi ser att tre månader är för lite tid i anställning och inte 
ger tillräcklig arbetslivserfarenhet. 
 
Omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås. Nämnden skriver att Ljusdals kommun och 
Arbetsförmedlingen idag erbjuder ett stort antal platser i olika stödformer för arbetslösa 
ungdomar. Man kan diskutera om dessa resurser är tillräckliga, men fler former för stöd ser 
omsorgsnämnden inte skäl för att införa.  
  
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen anses besvarad. I sitt övervägande 
skriver  han att kommunens socialtjänst i dag bedriver UNIK, som erbjuder 30 platser med 
arbetsträning, praktik och coachning som stöd på vägen till arbete. UNIK har sedan starten 
haft 177 ungdomar inskrivna i verksamheten. 
 
Ljusdals kommuns arbetsmarknadsenhet har inom projekt Arbete och Framtid 35 platser för 
arbetslösa som erbjuds tidsbegränsade anställningar, samt ytterligare 39 platser inom 
arbetsmarknadsenhetens verksamheter som utgörs av tidsbegränsade anställningar. 
 
Forts s 16 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-08-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0162/12 
 
§ 110 forts  
 
Motion från Socialradikala Demokraterna om projekt för prova-på-arbete 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till beslut 30 juli 2013 
Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 138 
Arbetsförmedlingens yttrande 11 juni 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2012, § 57 
Motion om projekt för ”prova-på-arbete” 26 mars 2012 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Annelie Wallberg (S): bifall till ordförandens förslag. 
 
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD): avslag till ordförandens förslag.  
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till de båda yrkandena och finner att 
allmänna utskottet bifaller Helena Brinks yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag och Nej-röst till avslag till ordförandens förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med tre ja-röster mot två nej-röster beslutar allmänna utskottet att bifalla ordförandens 
förslag. 
 
Reservationer 
 
Leif Hansen (SRD) och Lars Molin (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Omröstningsprotokoll 
 

§ 110 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Bäckman (S) X   
Annelie Wallberg (S) X   
Leif Hansen (SRD)  X  
Lars Molin (M)  X  
Helena Brink (C) X   
Summa: 3 2 0 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-08-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0482/12 
 
§ 111 
 
Medborgarförslag gällande ansökan om att ingå i projektgrupp avseende 
separationsteam 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande separationsteam.  
 
Förslagsställaren skriver att regeringen redan 2010 gick ut med en strategi för att stärka 
barnens rättigheter genom ”Strategi för att stärka barnens rättigheter i Sverige” (prop 
2009/10:232). Nu kommer nästa generations operativa insats för att stävja eventuella 
emotionella låsningar vid separation mellan föräldrar. ”Separationsteam” går in och erbjuder 
båda parter stöd och hjälp att få ordning på sin livssituation, med utgångsläge i barnens behov 
av dem båda. Således blir det mer fokus på det praktiska som rör vårdnad med mål att minska 
risken för emotionella låsningar. 
 
Förslagsställaren önskar att Ljusdals kommun ansöker om att ingå i denna projektgrupp 
avseende Separationsteam och på sikt bli Sveriges bästa kommun för föräldrar i kris.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2012, § 216 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för yttrande. 
 
Omsorgsnämnden föreslår den 14 februari 2013, § 34 att medborgarförslaget besvaras med 
tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen. 
I skrivelsen står: 
 
Enligt Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen framgår följande:  
”Sammantaget finns det enligt utredningen ett behov av att utveckla en samverkansmodell 
som tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på familjens situation och behov av hjälp och stöd i 
samband med separation och som syftar till att sätta barnets bästa främst.”  
 
Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att starta en försöksverksamhet med separationsteam 
för en utvärdering av denna typ av verksamhet.  
 
Försöksverksamheten skulle ha genomförts med medel som kunde rekvireras senast den 30 
november 2012, varför deltagande i försöksverksamheten är omöjligt.  
   Forts s 18



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-08-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0482/12 
 
§ 111 forts 
 
Medborgarförslag gällande ansökan om att ingå i projektgrupp avseende 
separationsteam 
 
Medborgarförslaget om att Ljusdals kommun ska ansöka om sådana medel har inkommit för 
sent för att kunna genomföras.  
 
Dock är det inget som hindrar att kommunens socialtjänst utreder möjligheterna att erbjuda 
familjer stöd av ett separationsteam utan sådana försöksmedel. Detta bör då ske i samverkan 
med andra aktörer. En enkel utredning kan bedöma behov och möjligheter att starta en 
verksamhet enligt dessa tankegångar. Individ- och familjeomsorgen framhåller att 
separationer mellan makar är en vanlig orsak till svårigheter för barnen i berörda familjer och 
att en riktad verksamhet enligt detta koncept kan förebygga både dessa svårigheter och mer 
omfattande åtgärder och stödinsatser från socialtjänstens sida.  
 
Omsorgsnämnden beslutade den 14 februari 2013, § 34 
 
1. Uppdra till omsorgsförvaltningen att utreda möjligheterna att inrätta ett separationsteam 

enligt de tankegångar som beskrivs i Socialstyrelsens inbjudan om försöksverksamhet. 
 

2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att till omsorgsnämnden återrapportera resultat av denna 
utredning senast i oktober 2013.  

 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska anses besvarad. Han skriver i sitt 
övervägande att medborgarförslaget inkommit för sent för att kunna genomföras. Tidpunkten 
för att rekvirera medel från Socialstyrelsen gick ut den 30 november 2012.  
 
Omsorgsnämnden har beslutat att uppdra till omsorgsförvaltningen att utreda möjligheterna 
att inrätta ett separationsteam enligt de tankegångar som beskrivs i Socialstyrelsens inbjudan 
om försöksverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till beslut 17 juni 2013 
Omsorgsnämndens protokoll 14 februari 2013, § 34 
Kommunfullmäktiges protokoll 19 november 2012, § 216 
Medborgarförslag om separationsteam, 6 november 2012 
 
Yrkanden  
 
Leif Hansen (SRD): avslag till motionen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande och finner att 
allmänna utskottet avslår detta. 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-08-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0021/13 
 
§ 112 
 
Medborgarförslag om att Föreningarnas hus/kommunalrummet i Färila 
byggs om till förskola 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att Föreningarnas 
Hus/Kommunalrummet i Färila byggs om till förskola. 
 
Syfte: En långsiktig och bra lösning där en befintlig byggnad med ett högt identitetsvärde och 
historia för Färila kommer till användning. Byggnaden är lämpligt placerad med trygga 
omgivningar och ger möjlighet att kunna bli en kvalitetsmässig bra förskoleverksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2013, § 18 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Utbildningsnämnden ställer sig i protokoll från den 17 april 2013, § 45 positiv till 
medborgarförslaget. 
 
Utbildningsnämnden skriver att behovet av barnomsorgsplatser i Färila är stort och att 
lokalerna i dagsläget inte är tillfredsställande. Utbildningsförvaltningen tittar på olika 
lösningar och en utbyggnad av Propellerns förskola finns med som ett av förslagen. 
 
Nyligen har det också inkommit en ansökan om tillstånd att starta en fristående förskola 
(personalkooperativ) i Färila. Denna ansökan har inte behandlats färdigt. Lokalerna i före 
detta Föreningarnas hus är en av de lokaler som i ansökan nämns som tänkbara för en 
eventuell fristående förskola. 
 
Förvaltningen följer frågan om förskolelokaler i Färila. Under den fortsatta processen kring 
eventuell start av fristående förskola avvaktar förvaltningen med ytterligare steg mot att 
iordningställa fler lokaler för barnomsorg i kommunal regi i Färila. 
 
 
 
 
Forts s 20



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-08-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0021/13 
 
§ 112 forts 
 
Medborgarförslag om att Föreningarnas hus/kommunalrummet i Färila 
byggs om till förskola 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. 
Ordföranden skriver i sitt övervägande att enligt utbildningsnämnden är behovet av 
barnomsorgsplatser i Färilaområdet stort. Utbildningsförvaltningen tittar på olika lösningar 
för att tillmötesgå en ökad tillgång på platser/lokaler och avvaktar därför ett ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 22 maj 2013 
Utbildningsnämndens protokoll 17 april 2013, § 45 
Färilarådets protokoll 5 februari 2013, § 65 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 januari 2013, § 18 
Medborgarförslag om att Föreningarnas Hus/Kommunalrummet i Färila byggs om till 
förskola, 11 januari 2013 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag. 
 



 PROTOKOLL 
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 Diarienummer 
   KS 0025/13 
 
§ 113 
 
Medborgarförslag om att göra plats för dagis i före detta Föreningarnas 
hus i Färila  
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige där det föreslås att Föreningarnas 
Hus i Färila byggs om till förskola. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2013, § 19 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Utbildningsnämnden ställer sig i protokoll från den 17 april 2013, § 46 positiv till 
medborgarförslaget. 
 
Utbildningsnämnden skriver att behovet av barnomsorgsplatser i Färila är stort och att 
lokalerna i dagsläget inte är tillfredsställande. Utbildningsförvaltningen tittar på olika 
lösningar, och en utbyggnad av Propellerns förskola finns med som ett av förslagen. 
 
Nyligen har det också inkommit en ansökan om tillstånd att starta en fristående förskola 
(personalkooperativ) i Färila. Denna ansökan har inte behandlats färdigt. Lokalerna i före 
detta Föreningarnas hus är en av de lokaler som i ansökan nämns som tänkbara för en 
eventuell fristående förskola. 
Förvaltningen följer frågan om förskolelokaler i Färila. Under den fortsatta processen kring 
eventuell start av fristående förskola avvaktar förvaltningen med ytterligare steg mot att 
iordningställa fler lokaler för barnomsorg i kommunal regi i Färila. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. I sitt 
övervägande skriver han att enligt utbildningsnämnden är behovet av barnomsorgsplatser i 
Färilaområdet stort. Utbildningsförvaltningen tittar på olika lösningar för att tillmötesgå en 
ökad tillgång på platser/lokaler och avvaktar därför ett ställningstagande. 
 
 
 
Forts s 22



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-08-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0025/13 
 
§ 113 forts 
 
Medborgarförslag om att göra plats för dagis i före detta Föreningarnas 
hus i Färila  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 22 maj 2013 
Utbildningsnämndens protokoll 17 april 2013, § 46 
Färilarådets protokoll 5 februari 2013, § 65 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 januari 2013, § 19 
Medborgarförslag om att göra plats för dagis i före detta Föreningarnas Hus i Färila 
 
 



 PROTOKOLL 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0115/13 
 
§ 114 
 
Medborgarförslag gällande att förbättra säkerheten och tryggheten för 
medborgarna i Los 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till samhällsutvecklingsutskottet. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att säkerheten och 
tryggheten för medborgarna i Los förbättras. 
 
Förslagsställaren föreslår att kommunen återställer borttagen vägbelysning och uppdaterar 
den till en mer energieffektiv belysning samt att den påbörjade gång- och cykelvägen inom 
Los färdigställs. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013, § 69 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande: 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen jobbar enligt den gatubelysningspolicy som antagits i 
kommunfullmäktige. Denna policy anger att det ska finnas minst tre bebodda hushåll inom ett 
område av samlad bebyggelse (där tomterna gränsar mot varandra eller åtskiljs enbart av väg) 
för att kommunal belysning ska vara ett alternativ. 

I Ljusdals kommun har ett antal belysningsanläggningar rivits under de senaste decennierna. 
På många av platserna har hushållen inte längre bofasta ägare utan nyttjas numera som 
fritidshus. Den belysningspolicy som antagits får anses grunda sig på dagens situation och 
inte blicka bakåt. Därför kommer önskemål om nyuppsättning av belysning behandlas utifrån 
policyns avsnitt om Kompletterande belysning som anger: 
 

”För områden med statlig väghållning ska ansökan om kompletterande belysning lämnas 
till Trafikverket. Om Trafikverket nekar kan en ansökan lämnas till kommunen som genom 
politiskt beslut godkänner eller avslår ansökan. Det kommunala bolaget Ljusdal Elnät AB 
blir i så fall ägare av belysningen. För att belysning ska uppföras krävs att minst tre 
bebodda hushåll finns inom ett område av samlad bebyggelse (där tomterna gränsar mot 
varandra eller åtskiljs enbart av väg).” 

Forts s 24



 PROTOKOLL 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0115/13 
 
§ 114 forts 
 
Medborgarförslag gällande att förbättra säkerheten och tryggheten för 
medborgarna i Los 
 
I Los har två anläggningar raserats de senaste åren, dels i Karlfors och dels vid Milberget. På 
dessa platser finns inte tre bebodda hushåll som gränsar till varandra, varför uppförande av 
belysning på platserna inte finner stöd i policyn.  

När det gäller gång- och cykelvägen är det Trafikverket som ansvara för denna och de 
fortsatta planerna. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslag ska anses besvarat och skriver i 
sitt övervägande att enligt av kommunfullmäktige antagen gatubelysningspolicy ska det 
finnas minst tre bebodda hushåll inom ett område av samlad bebyggelse för att kommunal 
belysning ska vara ett alternativ. Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott har 
delegation att fatta beslut i gatubelysningsfrågor. 

När det gäller gång- och cykelväg är det Trafikverket som ansvarar för denna och de fortsatta 
planerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 30 juli 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 23 maj 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2013, § 69 
Medborgarförslag om att förbättra säkerheten och tryggheten för medborgarna i Los, 8 mars 
2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsutskottet 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0106/12 
 
§ 115 
 
Utvärdering av marknadsföringsåtgärder med anledning av Ljusdals 
Bandyklubbs återinträde i bandyns högsta serie 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Med anledning av att Ljusdals Bandyklubb tog steget upp i den högsta Bandyserien inför 
säsongen 2012/2013 beslutade kommunstyrelsen den 29 mars 2012, § 108 att ge Närljus i 
uppdrag att: 
 
1.  Återkomma med ett förslag till marknadsföringsplan för Ljusdals kommun där 
 150 000 kronor avsätts. 100 000 kronor avsätts till LBK till den marknadsföringslinje 
 som hittills är framtagen. Medel avsätts ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 
2.  Planen med marknadsföringsaktiviteter ska följas upp fortlöpande och  
 utvärdering ska ske vid säsongens slut i april 2013. 
 
Närljus har nu inkommit med utvärdering av marknadsföringsåtgärder där de skriver följande. 
 
World cup 10 oktober 2012 
Efter att World Cup arrangerats i två år i Sandviken fanns möjligheten att arrangera matcher i 
gruppspelen på annan ort. Detta gjorde att arrangören såg World Cup-grundaren Ljusdal som 
en självklar plats för den klassiska nattmatchen mellan Ljusdal-Bollnäs. 
 
Kommunen fick erbjudandet från arrangören Sandvikens AIK, genom utföraren QASE Sales 
& Event AB, och efter samråd med LBK togs då ett gemensamt beslut att tacka ja och 
använda delar av de beviljade pengarna i detta beslut. 
 
Avtalet omfattade bland annat marknadsföring och biljetter till huvudturneringen till ett pris 
av 100 000 kronor. Arrangemanget blev en megasuccé med över 3 000 åskådare på matchen! 
De tre övriga premiärmatcherna i cupen hade tillsammans färre åskådare än Ljusdalsmatchen. 
Medias intresse för att vi återigen fick World cup till oss var mycket stort. Värdet av den 
marknadsföringen för Ljusdals kommun vet vi är mycket större jämfört med exempelvis 
annonsering. 
 
Beslutet att avsätta dessa medel visar sig idag vara rätt, då vi återigen har fått ett erbjudande 
att förlägga World cup matcher här (just nu är planen att förlägga tre matcher på två dagar 
här). 
   Forts s 26
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 Diarienummer 
   KS 0106/12 
 
§ 115 forts 
 
Utvärdering av marknadsföringsåtgärder med anledning av Ljusdals 
Bandyklubbs återinträde i bandyns högsta serie 
 
Hemvändarhelg 27 oktober 2012 
Närljus styrelse beslöt tidigare att den så kallade Hemvändarhelgen, som tillkom de åren vi 
hade World cup hos oss, skulle fortsätta vara en helg då vi tillsammans såg till att aktiviteter 
med mera arrangerades för att locka hemvändare till vår kommun. 
 
Genom samarbetet med LBK skapade vi ett paketerbjudande till våra befintliga företag och 
deras kunder, som innefattade både nätverkande och kompetensutveckling. Erbjudandet 
innehöll föreläsning samt middag och bandy, då LBK hade sin första hemmamatch i högsta 
serien 27 oktober 2012. 
 
Vi marknadsförde bland annat arrangemanget via Arndts affärsnätverk i Stockholm för vd:ar 
och chefer, där Närljus deltar minst en gång i månaden, samt hos våra befintliga företag och 
deras kunder. 
 
Under eftermiddagen och kvällen deltog 166 personer som fick ta del av Alexander Bards 
föreläsning om entreprenörskap, middag inklusive bandyportfölj innehållande LBK:s 
souvenirer samt entrén till matchen. Till arrangemanget användes 100 000 kronor. 
 
Vi och kommunens företag ser LBKs satsning på elitserien som mycket 
viktig i allas vårt arbete att marknadsföra Ljusdals kommun och stärka vårt 
varumärke. 
 
Totalt har 200 000 kronor använts av de beviljade 250 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Närljus utvärdering av marknadsföringsåtgärder med anledning av Ljusdals bandyklubbs 
återinträde i bandyns högsta serie, 27 juni 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0299/13 
 
§ 116 
 
Valdistriktsindelning inför det allmänna valet 2014 och EU-valet 2014 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen ska få en redogörelse om hur fördelningen av mandat går till om 

valdistriktsindelningen har någon påverkan. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Valdistriktsindelningen ändras inte. 
 
2. Hos länsstyrelsen begära dispens på grund av särskilda skäl som stora avstånd, geografisk 

yta och lågt valdeltagande, för följande områden: Ramsjö-Hennan, Los-Hamra och Järvsö 
Ö. 

 
Sammanfattning 
 
Enligt nya vallagen (4 kap 17 §) måste valdistrikten omfatta 1 000-2 000 röstberättigade.  
 
Kommunen är till den geografiska ytan stor och har därför vid tidigare val fått dispens från 
Länsstyrelsen, för valdistrikt med färre än 1 000 röstberättigade. 
 
Kommunen ska se över valdistriktsindelningen året närmast före valår. Beslut om 
ändringarna ska tas i kommunfullmäktige före den 31 oktober 2013. 
 
Valnämnden föreslår att valdistriktsindelningen utformas enligt 2010 års val: 
 
Valdistrikt  Vallokal  Röstberättigade 
 
Ljusdal C V  Församlingssalen,  1 606 
 Stora Salen, Ljusdal 
Tallåsen  Skolan, Tallåsen  1 210 
Ramsjö, Hennan  Centralskolan, Ramsjö  542 
Ljusdal C Ö  Matsalen, Gymnasieskolan  1 076 
Ljusdal C S  Vintergatan friskola, Ämbarbo  1 329 
Ljusdal C N  Stenhamreskolans matsal  1 365 
Ljusdal C  Gärdeåsskolans matsal  1185 
Los, Hamra  Centralskolan, Los  623 
Korskrogen, Kårböle  Folkets hus, Korskrogen 1 012 
Farila  Färila skola, matsalen 1 730 
Järvsö Ö  Båtbackens friskola (Nor)  828 
Järvsö V  Öjeskolans matsal1  569 
Järvsö N  Järvsö Folkets hus 1 079    Forts s 28 
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 Diarienummer 
   KS 0299/13 
 
§ 116 forts 
 
Valdistriktsindelning inför det allmänna valet 2014 och EU-valet 2014 
 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Redogörelse önskas i kommunstyrelsen om hur fördelningen av mandat går 
till och om valdistriktsindelningen har någon påverkan. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande och finner att 
allmänna utskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Karin Höglund 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0088/13 
 
§ 117 
 
Redovisning av försörjningsstöd per april och maj 2013 
 
Allmänna utskottets beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns och skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning  
 
April 
Försörjningsstöd inklusive arbetsmarknadsinsatser fortsätter att minska. I jämförelse med 
motsvarande period 2012 så är kostnaden drygt 500 tkr lägre. Siffrorna bekräftar vad 
omsorgsförvaltningen tidigare meddelat, att ökningstakten avstannat eller att det är en tendens 
att försörjningsstödet minskar. 
 
Antalet arbetslösa steg med fyra procentenheter jämfört med månaden innan och är nu uppe i 
53 procent. Detta är särskilt oroväckande med tanke på att arbetslösheten brukar öka 
ytterligare då skolorna slutar. 
 
Sjukskrivna med intyg, ingen ersättning, ligger fortfarande högt, 13 procent är högre än 
motsvarande period förra året. 
 
Antalet ej SFI-klara ligger kvar på låga fyra procent, men i gruppen nysvenskar specifikt så är 
det hela 41,5 procent eller 13 av 35 hushåll. 
 
Antal hushåll ligger högre än motsvarande period förra året, det innebär förmodligen att fler 
hushåll får kompletterande försörjningsstöd, eftersom försörjningsstödet är lägre än 
motsvarande period förra året. 
 
Antalet barn i familjer som får försörjningsstöd ligger kvar kring nio procent eller i rena tal 
322 barn. 
 
Maj 
Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser ökade under maj månad. Det ligger något 
högre än motsvarande månad 2012. 
 
Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen har tidigare flaggat för en ökning under 
innevarande år och det kan vara det som syns nu. 
 
Antalet arbetslösa minskade några procent under maj månad men ligger fortfarande på över 
50 procent av de som får försörjningsstöd. 
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 Diarienummer 
   KS 0088/13 
 
§ 117 forts 
 
Redovisning av försörjningsstöd per april och maj 2013 
 
Sjukskrivna med intyg, ingen ersättning, minskade något under maj månad, men ligger 
fortfarande över 10 procent. 
 
Antalet ej SFI-klara ligger stabilt på fyra procent och har legat där under i stort sett hela året. 
 
Antalet hushåll som får försörjningsstöd ökade under maj månad till den högsta nivån för 
innevarande år. 
 
Antal barn i familjer som får försörjningsstöd minskade något under maj månad och ligger nu 
kring åtta procent. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 18 juni 2013, § 122 
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt tabeller och diagram 5 juni 2013 
Omsorgsnämndens protokoll 16 maj 2013, § 92 
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt tabeller och diagram 2 maj 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0348/13 
 
§ 118 
 
Förslag till ny alkoholtaxa 2013 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ny taxa för alkoholhandläggningen enligt angivet förslag antas.  
 
2. Avgifterna ska gälla från 1 januari 2014. 
 
 
Sammanfattning 
 
Alkoholhandläggningen är en taxefinansierad verksamhet inom kommunen som enligt lag får 
vara självfinansierad, det vill säga de utgifter som verksamheten genererar kan täckas genom 
avgifter som betalas av de som nyttjar systemet. Ljusdals kommun förändrade taxan för 
alkoholhandläggningen senast 2011 för att möta ökade kostnader när lagen skärptes. Vid 
uppföljning har det sedan visat sig att avgifter för vissa typer av tillstånd saknas i taxan samt 
att graden av självfinansiering inte är tillräckligt hög, det har därför varit nödvändigt att se 
över taxan ännu en gång. Nuvarande taxa är självfinansierad till cirka 60 procent, i det nya 
förslaget når omsorgsförvaltningen upp till 75-80 procent, vilket är den procentsats 
förvaltningen i dagsläget tror kan nås med tanke på kommunens storlek. 
 
Bedömningen från kommunens alkoholhandläggare är att det finns fyra typer av utredningar 
vid tillståndsgivningen. Det finns därför fyra nivåer på ansökningsavgifterna som bygger på 
hur stor insats det krävs för att kunna utreda ansökan. Nytt i denna taxa är en rättvisare rörlig 
taxa med lägre avgift för de med liten alkoholförsäljning och högre för de som säljer mer, 
avgift för öppettider utöver alkohollagens rekommendationer, sanktionsavgifter för den som 
inte lämnar restaurangrapport, rörlig taxa för permanenta tillstånd till slutna sällskap samt 
uppräkning med avrundning varje årsskifte. Tillägg har också gjorts för några tillståndstyper 
som saknas i nuvarande taxa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 18 juni 2013, § 141 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 28 maj 2013 
Förslag avgifter tillstånd alkohol 2014 daterad 19 juni 2013 
Avgifter tillstånd alkohol 2013 daterad 19 juni 2013 
 
Yrkanden  
 
Annelie Wallberg (S), Helena Brink (C): bifall till omsorgsnämndens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0266/13 
 
§ 119 
 
Remiss gällande rapport om förutsättningar att etablera ett 
Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslaget om fortsatt arbete för att ta fram en rekommendation på hur ett 

samordningsförbund kan formas i Gävleborgs län tillstyrks.  

2. I rekommendationen ska finnas en ekonomisk analys där det tydligt framgår vilket 
finansiellt åtagande var och en av de fyra parterna förbinder sig till.  

3. I det fortsatta arbetet ska kommunala representanter finnas som utses av de 10 
kommunerna gemensamt. 

 
Sammanfattning 
 
Landstinget Gävleborg har tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utrett 
förutsättningar för att etablera ett Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg. 
 
Lagen om finansiell samordning (Finsam) trädde i kraft 1 januari 2004. Syftet är att ge 
möjlighet till att inom rehabiliteringsområdet samordna försäkringskassa, arbetsförmedling, 
kommuner och landsting. Med gemensamma resurser kan verksamheten organiseras mer 
effektivt och bidra till att myndigheternas gemensamma kompetens nyttjas effektivt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 18 juni 2013, § 138 
Omsorgsförvaltningen skrivelse 29 maj 2013. 
Remiss gällande rapport om förutsättningar att etablera ett samordningsförbund för 
rehabilitering i Gävleborg 8 maj 2013 
Rapport från Landstinget 15 januari 2013 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Annelie Wallberg (S): bifall till omsorgsnämndens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0325/13 
 
§ 120 
 
Erbjudande från Placement AS gällande Skandinaviska dagarna och 
rekrytering 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Kommunchef Claes Rydberg får i uppdrag att arbeta vidare med frågan och återkomma 

med eventuellt förslag. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har fått ett erbjudande från företaget Placement AS att delta i ett 
samarbetsprojekt rörande rekrytering av nya invånare från Nederländerna och Belgien via de 
Skandinaviska dagarna som genomförs i januari 2014. I projektet ingår också andra åtgärder 
som:  
 
• Marknadsföring av Ljusdals kommun, etableringsmöjligheter, jobb, fastigheter via 

internet och sociala medier, samt nyhetsbrev som sänds två gånger per månad till cirka 
4 500 aktuella adresser i Nederländerna och Belgien. Internetsidan har cirka 75 000 
besökare per månad. 

• Deltagande i de Skandinaviska dagarna i januari 2014, den stora tvådagars 
emigreringsmässan i Almere, Nederländerna med kommuner från Sverige, Norge och 
Danmark. 

• Deltagande på informationsdagar och etableringsdagar i Nederländerna, om önskvärt. 
Nästa informationsdag är söndag den 29:e september 2013. Och nästa etableringsdag är 
söndag den 10 november 2013. 

• Förmedling av familjer/par till Ljusdals kommun. 
• Förmedling av bristkompetenser inom Ljusdals kommun. 
 
Priset för hela paketet är 8 350 kronor per månad, skattefritt. Period: minst 6 månader. 
 
Närljus har gjort bedömningen att kommunen inte ska delta i samarbetsprojektet eftersom de 
inte har som fokusområde att prioritera resurser för detta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Närljus bedömning, 27 juni 2013 
Skrivelse från Placement AS, 7 juni 2013 
 
Beslutsexpedierat 
Claes Rydberg  
Akt 
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§ 121 
 
Information från kommunchefen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Kenneth Forssell ska bjudas in till nästa sammanträde med allmänna utskottet för att 

informera mer om SFI och andra utbildningar. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchefen Claes Rydberg informerar: 
 
Bemanningspool 
 
Kommunchefen har fört diskussioner med omsorgsförvaltningens chef Marita Wikström och 
hon anser att omsorgsförvaltningens bemanningspool fungerar effektivt och gör att 
avdelningarna aldrig är överbemannade. Den fungerar också bra som inskolning för nya 
medarbetare. 
 
En översyn skulle dock behövas, men det är omsorgsnämndens fråga. 
 
Omsorgslinjen Slottegymnasiet 
 
Före sommaren fanns det bara en sökande till omvårdnadslinjen, men nu ser det mycket bättre 
ut. 
 
SFI Ramsjö 
 
Med anledning av diskussionen rörande om man kan ha SFI-utbildning i Ramsjö har 
kommunchefen fått svaret att de som bor där ändå åker till Ljusdal för att gå andra 
utbildningar i samband med SFI:n så därför finns inget behov av SFI i Ramsjö. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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