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 Diarienummer 
     
 
§ 135 
 
Information om Stenegård sommaren 2013 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Charlotta Netsman som är verksamhetsutvecklare på Stenegård informerar om verksamheten 
under sommaren 2014. 
 
Gården har haft cirka 100 000 besökare och i stort sett alla arrangemang har ökat sina 
besökstal. Världsarvscentret har haft i snitt 265 besök per dag, vilket ger 16 500 besök från  
midsommar till mitten av augusti. 
 
Marknadsföring har främst skett i sociala medier och i Magasin Järvsö samt några annonser i 
dagspress. Antalet ”likes” ökar i sociala medier. Det är lång väg kvar, men de har passerat 
1 000. 
 
Alla arrangemang har fungerat bra och arrangörerna har varit nöjda, vilket är viktigt om man 
vill profilera sig gentemot arrangörerna. 
 
Ett förslag finns från övriga världsarvscenter i Hälsingland att centret på Stenegård och 
Charlotta ska få en samordnande roll. 
 
För första gången finns två krögare på gården, vilket ger både spets och bredd på gården. I 
restaurangen har en ny krögare funnits  på plats i sommar och Trädgårdscaféet har också en 
ny arrendator. 
 
För första gången kommer en del av gården att vara öppen under vintern. Världsarvscentret 
kommer att vara öppet, Trädgårdscaféet kommer att prova att hålla öppet och restaurangen 
kommer att ha julbord. 
 
Alla lokaler på Stenegård är uthyrda och det finns en kö av intresserade som skulle vilja 
komma in på gården. Ekonomin är i balans. 
 
En kundenkät genomfördes i somras och besvarades av cirka 400 personer. Den gav 
genomgående positiva betyg och det som efterfrågas är att kunna titta på hantverkare och 
konstnärer som jobbar samt verksamheter för barn. 
 
 
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
     
 
§ 135 forts  
 
Information om Stenegård sommaren 2013 
 
Som en följd av detta kommer man nu att testa ”Öppet portlider” på övre våningen i portlidret 
med öppna ateljéer, galleri och kreativa verkstäder. 
 
En annan ny idé under utveckling är ”Hälsingestämman” i veckan som startar med ”Molätan” 
och avslutas med Korgstämman. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0036/13 
 
§ 136 
 
Personalinformation 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar: 
 
• Länsgemensam utbildning ”Framtida ledare” för att internt hitta förmågor som kan bli 

chefer. Fem personer är nominerade i Ljusdals kommun och två ska väljas ut. 
 
• I Hälsingeprojektet som syftar till marknadsföring av kommunala yrken har en 

gemensam trainee anställts som ska jobba med projektet. 
 
• Medarbetarundersökningen om arbetsmiljö kommer att genomföras senare i höst. 
 
• Löneöversynen är klar förutom när det gäller lärarfacken. 

Chefernas löner ska vara klara i oktober. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0271/13 
 
§ 137 
 
Reglemente för kommunstyrelsens personalutskott. Delegering från 
kommunstyrelsen 
 
Personalutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Reglemente för kommunstyrelsens personalutskott antas. 
 
2. Till personalutskottet delegeras följande ärenden: 
 
• Sluter huvudöverenskommelser med centrala fackförbund 
• Tolkar och tillämpar villkor och reglementen för förtroendevalda 
• Beslutar om stridsåtgärder 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2013, § 159 att allmänna utskottet också ska vara 
personalutskott.  
 
Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram reglemente för personalutskottet. Förslag till 
delegering från kommunstyrelsen till utskottet lämnas också. 
 
Det beslut kommunstyrelsen tar gällande delegering kommer att föras in i kommunstyrelsens 
delegeringsordning. 
 
Redaktionella ändringar ska göras innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut gällande reglemente för kommunstyrelsens personalutskott. Delegering från 
kommunstyrelsen, 2 oktober 2013 
Reglemente för kommunstyrelsens personalutskott i Ljusdals kommun, 2 oktober 2013 
Kommunstyrelsen protokoll 30 maj 2013, § 159 
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 Diarienummer 
   KS 0296/13 
 
§ 138 
 
Anställningsavtal för chefer i Ljusdals kommun 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för att kompletteras med antalet 

olika chefstjänster i kommunen samt lönesättningen av chefstjänster. 
 
 
Sammanfattning 
 
Chefer kan anställas tillsvidare i sina respektive chefsbefattningar eller på ett 
chefsförordnande med en odefinierad eller definierad tillsvidareanställning som grund. De 
senare alternativen är de anställningsformer som tillämpats fram till och med 2012. 
Förvaltningen föreslår att anställningsformen kan avgöras vid rekryteringstillfället alternativt 
vid förordnandets ordinarie förlängningstidpunkt. 
 
Chefer i organisationen, både kommunchef, förvaltnings-, avdelnings- och enhetschefer 
anställs enligt praxis idag i tre alternativa anställningsformer, tillsvidareanställning, 
chefsförordnanden med odefinierad grundanställning och chefsförordnanden med definierad 
grundanställning.  
 
Enligt centrala avtal kan arbetsgivare och förvaltningschef, eller annan befattningshavare i 
motsvarande funktion, enligt Allmänna bestämmelser (AB) träffa överenskommelse om 
tidsbegränsad anställning. AB säger däremot inget om detta för övriga chefsfunktioner. Denna 
konstruktion, som inneburit att kommunen valt att anställa alla chefer på förordnanden, har 
tillämpats under ett antal år i kommunen. Enhetlighet kring anställningsformer kan ses som en 
fördel, inte minst inför kommande behov av nyanställningar i samband med pensions-
avgångar, där långsiktighet kring anställning kan ses som en viktig parameter för att kunna 
rekrytera nya och behålla våra befintliga kompetenta chefer. Detta skulle tala för att 
tillsvidareanställa även chefer enligt samma villkor som övriga medarbetare.  
 
Då förvaltningens bedömning är att uppfattningarna om vad som är den mest ändamålsenliga 
anställningsformen går isär vill vi istället föreslå att öppna för möjligheten att vid 
rekryteringstillfället, eller vid ordinarie förlängningstidpunkt av förordnandet, avgöra vilken 
form av anställning man vill ha för aktuell chefsfunktion. Genom att öppna för möjligheten att 
tillämpa olika typer av anställningsformer för chefer skapas också möjligheter för ökad 
flexibilitet. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att chefer kan anställas:  
• tillsvidare i sin chefsbefattning 
• på ett chefsförordnande med en odefinierad tillsvidareanställning som grund 
• på ett chefsförordnande med en definierad tillsvidareanställning som grund 
 
Forts s 9
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 Diarienummer 
   KS 0296/13 
 
§ 138 forts 
 
Anställningsavtal för chefer i Ljusdals kommun 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut gällande anställningsvillkor för chefer 1 oktober 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Personalenheten 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0089/13 
 
§ 139 
 
Förslag om att vid anställning begära utdrag ur belastningsregistret   
 
Personalutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Inga förändringar gällande vilka grupper som ombeds visa utdrag ur belastningsregistret 

genomförs. De verksamheter som lyder under lagkrav för uppvisande av utdrag fortsätter 
att begära in dessa. 
 

2. Rutiner tas fram av respektive verksamhet där lagkrav på registerkontroll finns.  
 
3. Resultatet av regeringens utredning kring registerutdrag bevakas.  
 
 
Sammanfattning 
 
Lagreglerad registerkontroll finns idag vad gäller anställning av personal inom förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskolan och samskolan samt 
verksamhet som avses i Skollagens 25 kapitel. En arbetsgivare kan dock besluta om att begära 
registerutdrag inför alla anställningar. Ett viktigt ställningstagande inför att välja detta 
alternativ är att klargöra vilka registerutdrag man kan begära och syftet med dessa.  
En viktig avvägning är att ta ställning till gränsdragningen mellan arbetsgivarens berättigade 
behov att kontrollera och den arbetssökandes behov av skydd av den personliga integriteten. 
 
Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen som anställande myndighet tydliggör lagkrav 
gällande utdrag ur belastningsregistret, samt att kommunstyrelsen tar fram rutiner som gäller 
vid alla anställningar av personal som arbetar inom verksamheter för barn.  
 
Skollagens 2 kap 31-33 §§ reglerar registerkontroll av personal inom förskola, förskoleklass, 
fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskolan och sameskolan samt inom annan 
verksamhet som avses i 25 kap. Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Förutom skolans 
område, enligt ovan, finns idag även lagkrav enligt lagen om registerkontroll av personal 
(2010:479) att före anställning begära utdrag ur belastningsregistret inom verksamhet som 
avser utförande av vissa insatser åt barn med funktionshinder samt inom HVB-verksamhet 
som riktar sig till barn. Kommunens möjlighet att med lagstöd begära utdrag ur belastnings-
registret begränsas till ovanstående verksamheter. 
 
Det alternativa förhållningssätt som kommunen vid anställning kan tillämpa är att vid alla 
anställningar konsekvent begära utdrag ur belastningsregistret. Det krävs då att detta görs 
konsekvent då begäran om utdrag måste gälla alla för att inte riskera att betraktas 
diskriminerande.  
 
Forts s 11
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 Diarienummer 
   KS 0089/13 
 
§ 139 forts 
 
Förslag om att vid anställning begära utdrag ur belastningsregistret   
 
Möjligheten att hos Polisen begära utdrag ur belastningsregistret begränsas inte till utdrag 
enligt ovanstående alternativ utan skulle även kunna gälla andra typer av utdrag ur registret. 
Om detta alternativ väljs bör vi som arbetsgivare i förväg tydliggöra vilka  registerutdrag man 
kan begära, då avsikten med begäran om utdraget måste vara tydligt. 
 
Arbetsgivaren har ett viktigt ställningstagande att göra gällande hur informationen i utdragen i 
detta fall ska hanteras. Ska en tidsgräns för ”preskription” av brott finnas i anställnings-
hänseende? Kan man vid någon tidpunkt betrakta att en händelse saknar relevans, eller har 
den relevans oavsett när den inträffat?   
 
Regeringen har tillsatt en utredare som ska kartlägga vilka skäl som gör att arbetsgivare väljer 
att begära utdrag ur belastningsregistret. Undersökningen gäller bara registerkontroller som 
inte är lagreglerade. Utredaren har uppdraget att ta ställning till vilka åtgärder som behövs för 
att uppnå balans mellan arbetsgivarens berättigade behov att kontrollera och den arbets-
sökandes behov av skydd av den personliga integriteten. Regeringens förslag kommer 
presenteras senast i april 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut gällande utdrag ur belastningsregistret 1 oktober 2013 
Omsorgsnämndens protokoll 14 februari 2013, § 36 samt bilagor 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Leif Hansen (SRD), Roland Bäckman (S): bifall till 
kommunledningskontorets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0412/13 
 
§ 140 
 
Cirkulär 13:46, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 13) med Brandmännens 
Riksförbund och Svenska Kommunalarbetarförbundet 
 
Personalutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i 

beredskap, RiB 13 med Brandmännens Riksförbund antas som lokalt kollektivavtal. 
 
 
Sammanfattning  
 
Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarförbundet Pacta har träffat 
överenskommelse med Brandmännens Riksförbund och Svenska Kommunalarbetarförbundet 
om Bestämmelser för Räddningstjänstpersonal i beredskap – RiB. Avtalet gäller för perioden 
1 april 2013 till 31 mars 2014. Avtalet omfattar samtliga villkor och ersättningar för 
räddningstjänstpersonal i beredskap och ersätter tidigare avtal RiB 12. 
 
Överenskommelsen innebär att ersättningsbeloppen i avtalet har justerats i nivå med den 
Huvudöverenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta träffat med 
Svenska Kommunalarbetarförbundet, HÖK 13. Ersättning för beredskapstjänst höjs med 98 
kronor per vecka, akuta insatser med 6 kronor för den första timmen och 3 kronor för följande 
timme. Övriga ersättningar har räknats upp mellan 2 till 2,5 procent. 
 
Avtalet innehåller inga förändringar i villkorens omfattning eller utformning. 
 
Avtalsperioden är endast ett år då parterna avser att under 2013 slutföra det arbete som 
inleddes 2012 med att se över avtalets struktur och innehåll. Syftet med det partsgemensamma 
arbetet är att nå fram till en ny avtalskonstruktion som kan träda i kraft 2014. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar 
kommunen respektive berört kommunalförbund besluta med anledning av träffad överens-
kommelse, RiB 13 med Brandmännens Riksförbund samt Svenska Kommunalarbetar-
förbundet för tillämpning från och med den 1 april 2013 att anta Överenskommelse om lön 
och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 13 med Brandmännens 
Riksförbund som lokalt kollektivavtal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Cirkulär 13:46 från Sveriges Kommuner och Landsting  
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 Diarienummer 
   KS 0415/13 
 
§ 141 
 
Ansökan från Ljusdal Energi om kommunal borgen för upplåning av 
kapital för Ljusdal Energikoncernen 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal 

Energiföretag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 40 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 miljoner kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Vatten 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 190 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal 

Renhållning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
 
 
 
Forts s 14
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 Diarienummer 
   KS 0415/13 
 
§ 141 forts 
 
Ansökan från Ljusdal Energi om kommunal borgen för upplåning av 
kapital för Ljusdal Energikoncernen 
 
Sammanfattning  
 
I styrelsebeslut den 27 augusti 2013 har styrelsen i Ljusdal Energikoncern beslutat om behov 
av utökningar av befintliga borgensramar för några av företagen. Nu gällande borgensram är 
sammanlagt 601 miljoner kronor för koncernen. Styrelsen önskar utöka denna med 20 
miljoner kronor till 621 miljoner kronor. 
 
Utökningarna gäller 10 miljoner kronor för Ljusdal Energiföretag till 96 miljoner kronor samt 
för Ljusdal Renhållning med 10 miljoner kronor till 35 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 2 oktober 2013 
Ansökan om kommunal borgen 19 september 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2012, § 40 (nu gällande borgensramar) 
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 Diarienummer 
   KS 0284/13 
 
§ 142 
 
Riktlinjer för resultatutjämningsreserv samt avsättning för åren 2010-
2012 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv fastställs.  
 
2. 37 miljoner kronor avsätts i resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012. 

    
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013, § 128 att Ljusdals kommun ska införa en 
resultatutjämningsreserv, RUR, för att utjämna skatteintäkter över tiden samt att lokala 
riktlinjer för hanteringen av RUR ska tas fram. 
 
Bakgrunden till RUR är effekterna av Finanskrisen 2008 där skatteunderlaget kraftigt 
försämrades under innevarande år, vilket medförde ett behov av snabba åtgärder för att klara 
balanskravet. 
 
Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda år för att senare kunna nyttja 
denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. I kommunallagens 8 kap § 3d anges att 
”Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel”. I propositionens exempel kan man använda den genomsnittliga 
skatteunderlagsutvecklingen de senaste tio åren som riktvärde. 
 
Enligt lagstiftningen måste kommunen ta fram lokala riktlinjer för hur man ska använda RUR.  
 
Under år 2013 finns det möjlighet att reservera överskott upparbetade från och med 2010. 
Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av den del av årets 
resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger: 
 
• en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning eller 
• två procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning om en kommun har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser. 

 
 
Forts s 16
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0284/13 
 
§ 142 forts  
 
Riktlinjer för resultatutjämningsreserv samt avsättning för åren 2010-
2012 
 
Underlag för resultatutjämningsreserv 2010-2012 
Baserat på boksluten för åren 2010 – 2012 kan sammantagen avsättningsmöjlighet till en 
resultatutjämningsreserv beräknas enligt följande: 
 
Beräknat maxutrymme för avsättning till resultatutjämningsfond 2013 
 
Mkr 2010 2011  2012  S:a 
Årets resultat 34,7 29,4 24,1  88,2 
Just. Reavinster  -0,2  -1,1  -0,7  
Avgår 1 % av skatt och statsbidrag -9,7     -9,7 
Avgår 2 % av skatt och statsbidrag  -19,6 -19,7 -39,3 
Möjlig avsättning RUR 24,8    8,7    3,7  37,2 
 
Skatter och statsbidrag 969,7 978,7 985,8 
Därav 1 % 9,7 
Därav 2 %  19,6   19,7 
 
År 2010 har Ljusdals kommun ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen men för 
åren 2011 och 2012 ett negativt eget kapital. 
 
Påpekas bör att tidigare års ackumulerade överskott i praktiken använts för att amortera 
låneskulden och att ett framtida användande av RUR för att täcka underskott kan medföra att 
nya medel måste lånas upp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut gällande riktlinjer för hantering av resultatutjämningsfond 2 oktober 2013 
Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsfond 2 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 10 juni 2013, § 128 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Harald Noréus (FP), Yvonne Oscarsson (V): bifall till ekonomichefens 
förslag. 
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 Datum 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0432/13 
 
§ 143 
 
Kommunens skattesats 2014 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Skattesatsen för år 2014 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 öre per skattekrona. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ekonomichefens föreslag är att kommunens skattesats oförändrat ska vara 22:36 öre per 
skattekrona, vilket innebär 22,36 procent av den beskattningsbara inkomsten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut gällande kommunens skattesats 2014 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): bifall till ekonomichefens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0423/13 
 
§ 144 
 
Förslag till ny avfallstaxa.  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ny avfallstaxa antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och i kommunala 
föreskrifter om avfallshantering för Ljusdals kommun. 
 
Kommunens renhållningsansvar verkställs av Ljusdal Renhållning AB som ansvarar för 
bortforsling och slutgiltigt omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 
 
För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering måste avfallstaxan justeras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll från Ljusdal Energikoncernen 26 september 2013, § 2 
Förslag till ny avfallstaxa i Ljusdals kommun  
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 Diarienummer 
   KS 0172/13 
 
§ 145 
 
Motion från Helena Brink (C) och Björn Brink (C) gällande ny 
parlamentarisk nystart i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Helena Brink och Björn Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen 
skriver de: 
 
”Vi närmar oss allt mera en politisk härdsmälta i Ljusdals kommun. Den styrande minoriteten 
S och V (samt SRD) saknar politik för att föra kommunen framåt. Majoriteten brakade 
samman för ett år sedan och därefter har krampaktiga försök gjorts att få ihop den, utan att 
lyckas.  
 
Det politiska arbetet färgas alltför mycket av maktkamp, kränkningar, personrelaterade 
konflikter och oförmåga att föra ett vettigt politisk samtal. Det räcker med att följa 
rapporteringen i lokal, regional och rikstäckande media för att konstatera att situationen är 
ohållbar. Allt detta sammantaget är direkt förödande både för det politiska arbetet och för 
befolkningens förtroendet för demokrati som beslutssystem. 
 
Chefer på viktiga ledande poster saknas idag, (kommunchef, skolchef med flera). Utan 
styrning och med otydliga direktiv från politiken så blir den kommunala förvaltningen lealös. 
Då det dessutom saknas tjänstemän som kan utföra och verkställa de fåtaliga beslut som 
fattas, drabbas verksamheterna mycket hårt. Inom skolans område har vi till exempel noterat 
att personal, föräldrar och elever känner stor oro för undervisningen i den politiska situation 
som råder.        
 
Centerpartiet menar att nu måste något göras. Situationen är ytterst allvarlig för Ljusdals 
kommun. Vi menar att det är dags för kommunfullmäktige att upplösa alla styrelser och 
nämnder och att samtidigt välja nya ledamöter i syfte att skapa en fungerande majoritet.  
 
Om inget görs fortsätter den politiska härdsmältan mandatperioden ut och de stora förlorarna i 
allt detta är förstås Ljusdals kommuninvånare, ung som gammal. Dessutom finns risk för att 
situationen smittar av sig på nästa mandatperiod genom att personmotsättningar förstärks och 
omöjliggör framtida samarbete. 
 
 
Forts s 20



 PROTOKOLL 
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 Diarienummer 
   KS 0172/13 
 
§ 145 forts 
 
Motion från Helena Brink (C) och Björn Brink (C) gällande ny 
parlamentarisk nystart i Ljusdals kommun 
 
Centerpartiet anser att nu måste de största partierna (S och M) ta sitt ansvar och lägga de 
personliga motsättningarna bakom sig innan det blir för sent att ta itu med den destruktiva 
politiska situation som framkallats av ren oförmåga att samarbeta på ett normalt och rimligt 
sätt ”. 
 
Motionärerna yrkar: 
 
• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga alla ledamöter i styrelser och nämnder i 

Ljusdals kommun omgående, så att nya politiska konstellationer kan besätta posterna i 
den politiska organisationen i syfte att skapa en fungerande kommunledning 
mandatperioden ut. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013, § 76 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att ärende om att återkalla en nämnd eller styrelsen ska 
väckas i kommunfullmäktige antingen genom en motion eller av kommunstyrelsen. Den 
första förutsättningen som måste vara uppfylld för att en nämnd ska återkallas är att en ny 
majoritet formerats i kommunfullmäktige, alltså en ny majoritet av partier som bestämt sig för 
fast samarbete under resten av mandatperioden. För att detta ska kunna konstateras måste 
något slags dokument presenteras i fullmäktige som gruppledarna för den nya konstellationen 
skrivit under.  
 
För att en eller flera nämnder ska kunna återkallas så krävs också att den nya fullmäktige-
majoriteten inte har egen majoritet i en eller flera nämnder. Varje nämnd ska granskas för sig. 
I den eller de nämnder där den nya fullmäktigemajoriteten inte har egen majoritet kan 
fullmäktige fatta beslut om att återkalla den/de nämnderna. 
 
Eftersom det i nuläget inte presenterats någon ny majoritet i Ljusdals kommun så kan inga 
nämnder återkallas. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår att motionen ska avslås och skriver i sitt övervägande 
att kommunfullmäktige bara kan upplösa styrelser och nämnder om det presenteras en ny 
majoritet. En ny majoritet presenteras lämpligast för kommunfullmäktige genom något slags 
dokument, underskrivet av den nya konstellationens gruppledare. Någon ny majoritet har i 
nuläget inte presenterats. 
 
 
Forts s 21
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 Diarienummer 
   KS 0172/13 
 
§ 145 forts 
 
Motion från Helena Brink (C) och Björn Brink (C) gällande ny 
parlamentarisk nystart i Ljusdals kommun 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 27 september 2013 
Yttrande från kommunchefen 5 augusti 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2013, § 76 
Motion gällande ny parlamentarisk nystart i Ljusdals kommun 18 mars 2013 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Harald Noréus (FP), Leif Hansen (SRD): bifall till kommunstyrelsens 
ordförandes förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0088/13 
 
§ 146 
 
Redovisning av försörjningsstöd per juni och juli 2013 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns och skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning  
 
Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser har ökat under juni och juli 2013. Till en 
del beror det på att återsökningen av pengar från staten vad gäller arbetsmarknadsinsatser 
släpar efter. 
 
Vid en jämförelse av perioden januari- juli ligger individ- och familjeomsorgen 650 000 
kronor bättre till än år 2012. Om återsökningen av pengar inte släpat efter så skulle detta 
resultat varit betydligt bättre. 
 
Antalet arbetslösa har stigit under sommaren. För juli var siffran 55 procent vilket är 4 
procentenheter högre än i maj. Denna tendens har förvaltningen även sett tidigare år. En 
förklaring kan vara att en del av de som gått ut gymnasiet inte fått sysselsättning. 
 
Sjukskrivna med intyg ingen ersättning ligger för juli på 12 procent. Den här gruppen har 
legat på en hög nivå under hela året, mellan 11 och 14 procent. 
 
Ej SFI-klara ligger i juli på en rekordlåg nivå. Från att ha legat på i snitt 4 procent tidigare 
under året var det i juli endast 1 procent som fick försörjningsstöd av denna anledning. 
Antalet hushåll som fick försörjningsstöd har minskat under sommaren. För perioden januari 
till juli så är det 21 hushåll färre som fått försörjningsstöd jämfört med föregående år. 
 
Barn till föräldrar som får försörjningsstöd har ökat kraftigt under sommarmånaderna, från 
307 i maj till 354 i juli. Det är en ökning med 13 procent. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 29 augusti 2013, § 155 
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt tabeller och diagram 2 augusti 2013  
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0397/13 
 
§ 147 
 
Handläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS andra kvartalet 2013 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
För andra kvartalet 2013 finns fyra ej verkställda beslut att rapportera. Det innebär att det är 
fyra personer som fått vänta mer än tre månader på verkställighet vid ansökan om vård- och 
omsorgsboende.  
 
Två ärenden har vid detta rapporteringstillfälle blivit verkställda. 
 
Det första ärendet hade en väntetid på fyra månader och 23 dagar. Anledningen är att 
personen ifråga tackade nej till det första erbjudandet (som skedde inom tremånadersgränsen). 
Personen blev därefter erbjuden en ny lägenhet och tackade ja till denna. 
 
Det andra ärendet som är verkställt fick vänta i tre månader och tio dagar. Anledning var att 
det inte fanns lämpligt boende ledigt tidigare. 
 
I det tredje ärendet som inte är verkställt ännu tackade personen nej till erbjuden lägenhet 
inom tremånadersgränsen. Istället använder personen ifråga lägenheten vid växelvård och är 
på växelvård i tre veckor och i ordinärt boende en vecka. 
 
Det fjärde ärendet som inte är verkställt har väntat i nio månader. Anledningen till att beslutet 
inte är verkställt är att personen ifråga tackat nej till erbjuden lägenhet vid fyra tillfällen. Här 
kommer en uppföljning att göras med den sökande och god man i slutet av augusti. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 29 augusti 2013, § 166 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 12 augusti 2013 
Rapportering av ej verkställda beslut 12 augusti 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0395/13 
 
§ 148 
 
Revidering av reglemente sociala fonder 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att ändra reglerna för de  

sociala samfonderna samt barnhemsfonden utan att begära permutation eller liknande. 
 
 
Sammanfattning  
 
De fyra sociala samfonderna samt Kihlströmska barnhemsfonden har sitt ursprung i flera 
olika fonder instiftade av privatpersoner i de tidigare kommunerna och församlingarna i 
Ljusdals kommun. Privatpersoner har av olika anledningar skänkt pengar till fonder för att 
hjälpa till exempel ”långvarigt sjuka eller eljest behövande” 
 
Bortsett från i år, 2013, var senaste gången medel fanns att utdela ur de sociala samfonderna 
2010. 
  
Medel att utdela ur de sociala samfonderna 2013: 
 
Ljusdals sociala samfond 4 491 kr 
Kihlströmska barnhemsfonden 3 729 kr 
Färila sociala samfond 2 418 kr 
Järvsö sociala samfond 2 377 kr 
Los sociala samfond 361 kr 
------------------------------------------------------------- 
Totalt: 13 376 kr 
 
I de respektive fondernas reglemente står skrivet att personer som söker fondmedel ska vara 
mantalsskrivna i en specifik församling. Vid årets utdelning använde sig förvaltningen av de 
pastorat och församlingar som finns idag, vilket innebär att Färila-Kårböle och Hamra-Los 
hör till Färila pastorat och Ramsjö till Ljusdals församling. Det var ingen sökande skriven i 
Järvsö församling så den utdelningen står kvar till nästa år. 
 
Omsorgsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ändrar reglementet för de sociala 
samfonderna och Kihlströmska barnhemsfonden så att alla som är skrivna i Ljusdals kommun 
kan söka medel ur samtliga fonder. Detta med anledning av att församlingarna i kommunen 
har ändrats sedan fonderna bildades. 
 
2013 inkom totalt tre ansökningar om medel ur de sociala samfonderna och Kihlströmska 
barnhemsfonden till omsorgsnämnden. Informationen om möjlighet att söka bidrag ur 
fonderna var införd i lokaltidningen en dryg månad innan ansökningarna skulle vara 
omsorgsnämnden tillhanda. Det finns även information på kommunens hemsida. 
 
Forts s 25
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 Diarienummer 
   KS 0395/13 
 
§ 148 forts 
 
Revidering av reglemente sociala fonder 
 
Omsorgsnämnden föreslår den 29 augusti 2013, § 163 kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Reglementet ändras för de sociala samfonderna och Kihlströmska barnhemsfonden utifrån 

att församlingarna i Ljusdals kommun har ändrats. Alla som är skrivna i kommunen ska 
kunna beviljas medel ur samtliga fonder. 

 
Beslutsunderlag  
 
Omsorgsnämndens protokoll 29 augusti 2013, § 163 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 13 augusti 2013 
Bestämmelser sociala fonder 
Utdelning fonder 2013, 13 augusti 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Claes Rydberg 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0330/13 
 
§ 149 
 
Översyn av kommunens nya organisation 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att föreslå en övergripande styrmodell som ska verkställas i 

samband med kommande mandatperiod.  
 

2. Kommunchefen får i uppdrag att under hösten 2013 överväga formerna för hur 
näringslivsfrågor, besöksnärings- liksom landsbygdsfrågor ska bedrivas. 

 
3. Kommunchefen får i uppdrag att under hösten 2013 initiera överläggningar mellan 

kommunen och Ljusdal Energi för att klargöra samtliga förhållanden hänförda till 
verksamhetsöverföringen.  

 
4. Kommunchefen får i uppdrag att under hösten 2013 överväga placering och lämna 

förslag gällande var folkhälsofrågor och konsumentrådgivning liksom arbetet med Rådet 
för funktionshinderfrågor, Trygghetsråd, Ungdomsråd och Pensionärsråd ska vara 
placerade i organisationen. 

 
5. Kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att överföra hela eller delar 

av enheter som arbetar med arbetsmarknadsfrågor till kommunstyrelsen. 
 

6. Kommunchefen får i uppdrag att utreda behovet av ett utskott under kommunstyrelsen för 
samordning och beredning av arbetsmarknadsfrågor. 

 
 
Sammanfattning  
 
KPMG har under våren 2013 genomfört en översyn av den nya kommunala organisation som 
trädde i kraft från 2011. Rapporten, vilken redovisar dagens organisation på 
förvaltningsledningsnivå, lämnades i slutet av juni. Kommunchefen har bedömt utredarens 
rekommendationer och föreslår vissa förändringar: 
 
1. Kommunchefen ges i uppdrag att föreslå en ny övergripande styrmodell som ska 

verkställas i samband med kommande mandatperiod.  
2. Kommunchefen ges i uppdrag att initiera en värdegrundsprocess som kopplas till arbetet 

med vision och styrmodell.  
3. Kommunchefen ges i uppdrag att under hösten 2013 överväga formerna för hur 

näringslivsfrågor, besöksnärings- liksom landsbygdsfrågor ska bedrivas i 
förvaltningsform. 

 
Forts s 27
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 Diarienummer 
   KS 0330/13 
 
§ 149 forts 
 
Översyn av kommunens nya organisation 

 
 

4. Kommunchefen ges i uppdrag att under hösten 2013 initiera överläggningar mellan 
kommunen och Ljusdal Energi för att klargöra samtliga förhållanden hänförda till 
verksamhetsöverföringen.  

5. Kommunchefen ges i uppdrag att under hösten 2013 överväga ett förslag där 
folkhälsofrågor och konsumentrådgivning liksom arbetet med Rådet för 
funktionshinderfrågor, Trygghetsråd, Ungdomsråd och Pensionärsråd skulle återföras till 
kommunstyrelsen och drivas i kommunledningskontoret. 

 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 att en ny organisation skulle införas från 2011. I 
december 2011 beslutades att en översyn av den nya organisationen ska genomföras två år 
efter genomförandet. KPMG, Mats Lundberg, har under våren 2013 genomfört en sådan 
översyn. Rapporten, vilken redovisar dagens organisation på förvaltningsledningsnivå, 
lämnades i slutet av juni.  
 
För att bilda det underlag som utredaren har behövt för sina iakttagelser och bedömningar har 
ett stort antal intervjuer med politiker, tjänstemän, VD för bolagen och andra berörda 
genomförts. Vidare har relevanta dokument och beslut beaktats. 
 
Rapporten beskriver kortfattat de förändringar, vilka ingick i beslutet om ny organisation. 
Dessutom redovisas de iakttagelser utredaren gjort . 
 
Utredaren beskriver de olika verksamhetsområdena och lyfter fram vissa brister. Vidare 
konstateras att kommunens styrning till delar är oklar såväl vad gäller det formella 
beslutsfattandet i politiska organ som i förvaltningar. Detta leder fram till slutsatsen att 
nuvarande styrmodell inte fungerar som önskat.  
 
De olika aktörernas roller och agerande diskuteras liksom förhållandet mellan folkvalda och 
tjänstemän.  
 
Ansvarsfördelningen mellan kommunen och dess bolag respektive stiftelse bedöms som klar 
och tydlig. Dock pekas på frågan om förhållandet mellan kommunens fastighetsverksamhet 
och AB Ljusdalshem liksom stiftelsens nuvarande koppling till kommunen. Kommunen som 
koncern lyfts fram.  Vidare gör utredaren bedömning att kommunen måste samverka i olika 
sammanhang för att bibehålla kvalitet i verksamheten.  
 
Utredaren lämnar också ett antal slutsatser och rekommendationer: 
 
Rapporten rekommenderar inte någon förändring av nuvarande organisation i dagsläget utan 
konstaterar att de effektivitetsbrister jämte produktivitetsförluster som funnits den senare 
tiden snarare beror på andra omständigheter än själva organisationen. Ej heller anses det 
finnas anledning att införa ett Stadshus AB. 
     Forts s 28 
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 Diarienummer 
   KS 0330/13 
 
§ 149 forts 
 
Översyn av kommunens nya organisation 
 
 
Vidare föreslås att kommunen ska arbeta med dess värdegrund, fatta beslut om 
fastighetsverksamhetens tillhörighet, tydliggöra samhällsutvecklingsutskottets uppdrag och 
ansvar, prioritera en ny styrmodell, ta in Stiftelsen Närljus i förvaltningsform samt göra en 
total översyn av reglementen, ägardirektiv och delegeringsordningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2013, § 228 att återremittera ärendet till 
allmänna utskottet  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsen protokoll 5 september 2013, § 228 
Kommunstyrelsens protokoll 8 augusti 2013, § 193 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 7 augusti 2013  
Kommunstyrelsens protokoll 13 juni 2013, § 188 
KPMG, översyn av kommunens organisation, 13 juni 2013  
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§ 150 
 
Vision och styrmodell 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till beslut gällande vision för Ljusdals 

kommun. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunchef Claes Rydberg presenterar ett inledande förslag till styrmodell som en 
arbetsgrupp ska fylla med innehåll. Överst i styrmodellen finns visionen ska vara det 
övergripande som allt vi gör ska peka på. 
 
Arbetet med att ta fram en vision pågår och kommunchefen presenterar ett utkast till vision 
som han vill arbeta vidare med. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0424/13 
 
§ 151 
 
Sammanträdesdagar 2014 för allmänna utskottet 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Sammanträdesdagarna 2014 för allmänna utskottet godkänns.  
 
2. Sammanträdena ska börja klockan 9.00. 
 
 
Sammanfattning  
 
Finns sammanfattning 2014 för allmänna utskottet: 
 
 
2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 
 
Allmänna 
utskottet 
 

14 11 11 8 6 3 12 9 7 4 2 

 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0399/13 
 
§ 152 
 
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen  
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen fastställs. 
 
2. Kommunchefen får delegation att vid behov fatta beslut om smärre ändringar i 

dokumenthanteringsplanen efter samråd med arkivarie till följd av ändrade rutiner, 
ändringar i arkivlag, arkivreglemente eller verksamhetsspecifika lagar. Ändringar anmäls 
till kommunstyrelsen. 

 
Med smärre ändringar avses justeringar av benämningar på handlingsslag, förvarings-
utrymmen, sorteringsordningar eller justeringar av gallringsfrister samt justeringar i 
utförande.  Förändringar som medger gallring av högre grad än vad som angivits i 
fastslagen dokumenthanteringsplan kräver en gallringsutredning av arkivarie och ett 
beslut i kommunstyrelsen.  

 
 

Sammanfattning  
 
Förslag till dokumenthanteringsplan har upprättats i enlighet med Ljusdals kommuns 
arkivreglemente. Dokumenthanteringsplanen fungerar som styrdokument för flödet av 
allmänna handlingar inom verksamheten och anger vilka handlingar som får gallras, när detta 
ska ske, vilka handlingar som ska bevaras för framtiden, rutiner och förvaringsplatser för 
handlingarna. Dokumenthanteringsplanen har tagits fram av arkivassistent i samarbete med 
berörda handläggare och godkänts av arkivarie.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut gällande fastställande av dokumenthanteringsplan 1 oktober 2013 
Dokumenthanteringsplan 
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§ 153 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handling: 
 
1. Omsorgsnämndens protokoll 29 augusti 2013, § 170 gällande Bakgrund till gemensam 

deklaration mellan tre städer/kommuner ”Parisdeklarationen”.  KS 0396/13 
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