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 Diarienummer 
   KS 0036/13 
 
§ 156 
 
Personalinformation 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar: 
 
• Årets medarbetarundersökning kommer snart att starta. Alla tillsvidareanställda har 

möjlighet att svara på undersökningen under tiden 15 november till 15 december. 
Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år och resultatet kommer att redovisas 
till politiken. 

 
• En analys över hur friskvårdspengen har använts under år 2012 finns nu färdig. Analysen 

visar att 38 procent av kommunens anställda har utnyttjat pengen. På  kommunlednings-
kontoret har störst andel av personalen använt friskvårdspengen. 54 procent. Samhälls-
utvecklingsförvaltningen är den förvaltning där minst del av medarbetarna har använt 
friskvårdspengen, 23 procent. 

 
• Personalenheten kommer att genomföra en utbildningsinsats för samtliga chefer kring 

lönesättning. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0300/13 
 
§ 157 
 
Sjukstatistik för tredje kvartalet 2013 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
I hela kommunen har sjukfrånvaron ökat från 5,5% tredje kvartalet 2012 till 6,5% tredje 
kvartalet 2013. Mäns frånvaro har minskat från 4,1% till 3,7% och kvinnors frånvaro har ökat 
från 5,8% till 7,1% i jämförelse med samma period 2012. 
 
På kommunledningskontoret har sjukfrånvaron ökat från 2,5% tredje kvartalet 2012 till 
2,8% tredje kvartalet 2013. Mäns frånvaro har minskat från 1,3% till 1,1% och kvinnors 
frånvaro har ökat från 2,9% till 3,4% i jämförelse med samma period 2012. 
 
På samhällsutvecklingsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat från 3,9% tredje kvartalet 
2012 till 3,3% tredje kvartalet 2013. Mäns frånvaro är oförändrad 3,3% och kvinnors frånvaro 
har minskat från 4,6% till 3,4% i jämförelse med samma period 2012. 
 
På utbildningsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat från 4,7% tredje kvartalet 2012 till 5,2% 
tredje kvartalet 2013. Mäns frånvaro har ökat från 1,5% till 2,5% och kvinnors frånvaro har 
ökat från 5,4% till 5,8% i jämförelse med samma period 2012. 
 
På omsorgsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat från 6,4% tredje kvartalet 2012 till 8,0% 
tredje kvartalet 2013. Mäns frånvaro har minskat från 7,0% till 5,8% och kvinnors frånvaro 
har ökat från 6,4% till 8,3% i jämförelse med samma period 2012. 
 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar om att försäkringskassans statistik 
visar att sjukskrivningar ökar nationellt. Långtidssjukskrivningar bland kvinnor ökar liksom 
sjukskrivningar för psykiska sjukdomar. 
 
Personalenheten kommer att återkomma med en analys av kommunens sjukstatistik som ska 
hämtas från rehabiliteringsverktyget Adato. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Britt-Marie Andersson-Nilsson 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0456/13 
 
§ 158 
 
Cirkulär 13:55 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 Kollektiv-
Avtalad Pension – AKAP-KL som de centrala parterna träffat den 4 oktober 2013 och 
protokollsutdrag över beslutet lämnas till de berörda arbetstagarorganisationerna som 
begär det. 

 
 
Sammanfattning  
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat 
överenskommelse med OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och 
sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets 
och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till Akademiker-
Alliansen anslutna riksorganisationer om ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal, Avgifts-
bestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) som träder i kraft den l januari 2014. Det helt 
avgiftsbestämda pensionsavtalet gäller för arbetstagare som är födda 1986 och senare. 
Samtidigt har överenskommelse träffats om att KAP-KL från och med den l januari 2014 
gäller endast för arbetstagare som är födda 1985 eller tidigare. Det har också träffats tre 
principöverenskommelser; Familjeskydd, Betalning av pensionsavgift samt Särskild 
avtalspension inom räddningstjänsten. 
 
Överenskommelse om ändringar i kollektivavtalet AKAP-KL har träffats med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet. Ändringarna kompletterar den överenskommelse som träffades 
den 19 juni 2013. I och med dessa ändringar gäller från den l januari 2014 ett likalydande 
AKAP-KL med samtliga arbetstagarorganisationer inom kommunal sektor. 
 
Det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet innebär ett modernt och långsiktigt hållbart 
pensionsavtal. Det ger arbetsgivarna ökade möjligheter att förutse och budgetera 
pensionskostnaderna. Samtidigt ger det bra och trygga pensioner för de anställda. Rörligheten 
både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna underlättas och arbetsgivarnas möjligheter 
till kompetensförsörjning förbättras. 
 
 
 
 
Forts s 7
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 Diarienummer 
   KS 0456/13 
 
§ 158 forts 
 
Cirkulär 13:55 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad 
Pension (AKAP-KL) med mera 
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pactas respektive styrelser 
rekommenderar med anledning av Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad 
Pension - AKAP-KL, träffad den 4 oktober 2013, var och en av sina respektive medlemmar – 
kommunen/landstinget/regionenlkommunalförbundet – 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 4 oktober 2013, och att 
lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det. 
 
För en arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivarforbundet Pacta, men inte är ett 
kommunalförbund som omfattas av ovan angivna rekommendation, gäller Lokalt 
kollektivavtal AKAP-KL enligt Bilaga 6 i Överenskommelse om Avgiftsbestämd 
KollektivAvtalad Pension - AKAP-KL som lokalt kollektivavtal utan att lokalt beslut behöver 
fattas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Cirkulär 13:55 från Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta 
 
Yrkanden  
 
Leif Hansen (SRD): bifall till cirkuläret. 
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 Diarienummer 
   KS 0162/12 
 
§ 159 
 
Godkännande av utredningsdirektiv gällande finansiering av projekt för 
prova - på - arbete 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 

1. Utredningsdirektivet godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige har beslutat bifalla en motion från Socialradikala Demokraterna där man 
föreslår att kommunen startar ett projekt för prova-på-arbete för ungdomar 20-25 år. Syftet 
med projektet är flera. Dels att profilera Ljusdals kommun som arbetsgivare och därmed 
verka för vår personalförsörjning, dels att ungdomar får referenser och/eller motivera dem för 
vidare studier för att lättare komma in på arbetsmarknaden, det vill säga en insats för att 
förhindra utanförskap.  
 
Motionen har bifallits såtillvida att kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda möjligheterna 
till finansiering av motionens intentioner.  
 
Utredarenheten har tagit fram utredningsdirektiv som ska godkännas av allmänna utskottet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Utredningsdirektiv gällande utredning av finansiering för projekt prova-på-arbete 
 
 
Beslutsexpedierat 
Utredarenheten 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0190/13 
 
§ 160 
 
Yttrande över detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 23:19, 23:3 och 23:7, 
"Alpbyn" 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen har ingen erinran mot förslaget. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen har fått samrådsförslag gällande detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 23:19, 
23:3 och 23:7 ”Alpbyn” i Järvsö för yttrande. 
 
Alpbyn i Järvsö AB har för avsikt att utöka sin nuvarande verksamhet på fastigheterna Järvsö 
Kyrkby 23:19 och 23:3 på Öjebergets nordsida i Järvsö. Ägarna till Järvsö Kyrkby 23:19 
(Alpbyn i Järvsö AB) har därför ansökt om planändring. I samband med att planarbetet tog 
fart så uppstod också ett behov av att göra vissa korrigeringar rörande Alpvägens sträckning i 
den befintliga detaljplanen, varför detta också behandlas i planförslaget.   
 
Detaljplanen syftar till att pröva områden för centrumändamål och bostäder på fastigheterna 
Järvsö Kyrkby 23:19, 23:3 samt 23:7 på Öjeberget i Järvsö. Detta innebär att nya bostäder i 
högst två våningar får byggas på dessa fastigheter samt att olika mindre verksamheter såsom 
butiker, restauranger och övrig service får bedrivas inom området.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samrådsförslag gällande detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 23:19, 23:3 och 23:7 ”Alpbyn” i 
Järvsö 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-11-05 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

10 

 Diarienummer 
   KS 0359/13 
 
§ 161 
 
Yttrande över detaljplan för Storbyn 48:44, "Färila Hälsocentral" i Färila 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen har ingen erinran mot förslaget. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen har fått samrådsförslag gällande detaljplan för Storbyn 48:44 ”Färila 
Hälsocentral” i Färila. 
 
Landstinget Gävleborg har inkommit med en ansökan om att ändra markanvändningen på 
fastigheten Storbyn 48:44 till vård och kontor. I nuläget har fastigheten användningen allmänt 
ändamål (A-område), vilket är en äldre användningsbestämmelse som inte används idag. A-
område innebär att ingen annan aktör än stat, kommun eller landsting får vara huvudman för 
verksamheten inom området. Om en privat aktör avser ta över verksamheten inom A-området 
fordrar det att användningen måste ändras eller ersättas, vilket Landstinget Gävleborg nu vill 
göra. 
 
Syftet med planförslaget är med andra ord att pröva förutsättningarna för vård- och kontors-
ändamål på fastigheten Storbyn 48:44. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samrådsförslag gällande detaljplan för Storbyn 48:44 ”Färila Hälsocentral” i Färila. 
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 162 
 
Förslag till riktlinjer för investeringar och avsättning till investeringsbuffert 
för åren 2010-2012  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Riktlinjer godkänns för planering och finansiering av investeringar. 
 
2. En investeringsbuffert införs och 74 miljoner kronor avsätts avseende åren 2010-2012.  
 
 
Sammanfattning  
 
Syftet med riktlinjer för investeringar är att på ett strukturerat sätt planera kommunens 
investeringar. Huvudregeln är att alla investeringar ska ingå i kommunens budgetprocess. Nya 
investeringsobjekt ska utredas och biläggas med visst underlag. Nämnderna ska prioritera de 
investeringar man vill få genomförda. 
 
Idag har kommunen som mål att alla investeringar ska självfinansieras. I riktlinjerna föreslås 
att undantag ska vara möjliga för vissa investeringar. Självfinansiering innebär att de årliga 
investeringarna finansieras genom resultat, försäljningar och avskrivningar. 
 
För att beräkna självfinansieringen över tiden föreslås att en investeringsbuffert införs. En 
investeringsbuffert byggs upp om resultat, försäljningar och avskrivningar är större än 
investeringarna. Så har fallet varit de senaste åren och kommunen har därigenom skapat ett 
utrymme för investeringar framåt. Därför föreslås att det beslutas om avsättning till en 
investeringsbuffert för åren 2010-2012. Därigenom får vi en ingående balans 2013 som vi kan 
beräkna årets beslutade och genomförda investeringar mot. I årsredovisningen beslutas om 
uttag eller avsättning till investeringsbuffert. 
 
Mkr 2010 2011 2012 Summa 
Resultat 35   29   24    88 
Avskrivningar 41   24   30    95 
Genomförda investeringar -39  -32  -38 -109 
Till investeringsbuffert 37   21   16    74 
 
Investeringsbuffert 
Ingående balans 2013 74 Mkr 
 
Ej genomförda investeringar 2012 -23 Mkr 
Avvikelse inv. buffert o ej genomförda        51 Mkr 
 
Forts s 12



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-11-05 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

12 

 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 162 forts 
 
Förslag till riktlinjer för investeringar och avsättning till investeringsbuffert 
för åren 2010-2012  
 
Investeringsbufferten måste alltid över tiden vara större än beslutade men ej genomförda 
investeringar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichefens skrivelse, 25 oktober 2013 
Riktlinjer för planering och finansiering av investeringar (utkast) 
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 Diarienummer 
   KS 0432/12 
 
§ 163 
 
Övertagande av vägbelysning 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdal kommun övertar huvudmannaskapet för den av Ljusdal Energikoncern ägda 

vägbeslysningen. 
 

2. Övertagandet sker till bokfört värde 5 876 208 kronor. 
 
3. Medel tas ur kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Härmed föreslås, i enlighet med Ljusdal Energis skrivelse, att Ljusdals kommun övertar 
huvudmannaskapet för den vägbelysning som idag ägs av Ljusdal Energikoncern. 
Övertagandet sker till bokfört värde, vilket per den 31 december 2013 är 5 876 208 kronor. 
 
Ljusdals kommun har beslutat att genomföra stora investeringar i gatubelysningen. 
Sammanlagt kommer 15 miljoner kronor att investeras under 2013-2016. För att kunna ta 
detta som investering måste kommunen äga gatubelysningen. Vi kan med andra ord inte 
investera i annans anläggning. Alternativet är att i annan form, till exempel genom 
aktieägartillskott överföra medel till Ljusdals Energikoncern.  
 
Under en övergångsperiod bör själva driften fortsatt kunna utföras av Ljusdal Energikoncern. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichefens förslag till beslut, 28 oktober 2013 
Kommunstyrelsens protokoll, 10 januari 2013, § 29 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen, 25 oktober 2012 
Skrivelse från Ljusdal Energi, 3 oktober 2012 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): bifall till ekonomichefens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0160/12 
 
§ 164 
 
Motion från Socialradikala Demokraterna om att det inrättas ett 
Arbetsmarknadsråd i Ljusdals kommun 
 
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 det ska skapas ett Arbetsmarknadsråd i Ljusdals kommun. Organisationer som kan ingå i 
rådet kan vara Närljus, Arbetsförmedlingen, skola, näringsliv, arbetstagarrepresentant och en 
politisk representation. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2012, § 58 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, Närljus, 
Arbetsförmedlingen, LO, Unionen och Vision. Svar har inkommit från utbildningsnämnden, 
Närljus samt omsorgsnämnden. 
 
Utbildningsnämnden ställer sig i protokoll den 23 maj 2012, § 64 positiv till att ett Arbets-
marknadsråd inrättas i Ljusdals kommun i enlighet med Socialradikala demokraternas förslag. 
 
Närljus ser också positivt på att inrätta ett lokalt Arbetsmarknadsråd i Ljusdals kommun. 
Närljus skriver att med rätt sammansatt grupp och träffar varje eller varannan månad kan den 
breda kunskap gruppen består av dela information och lyfta strategiska frågor snabbt och sätta 
in lämpliga åtgärder. Det är viktigt att rådet får tydliga riktlinjer, upprättar handlingsplan med 
syfte och mål och får mandat att ta snabba beslut. 
 
Omsorgsnämnden föreslår i protokoll den 21 juni 2012, § 117 att motionen bifalles. Nämnden 
ger samtidigt sin förvaltning i uppdrag att i samverkan med kommunledningen ta initiativ till 
att ett arbetsmarknadsråd bildas för Ljusdals kommun. Samt att arbetsmarknadsenheten ska 
bli representerad i arbetsmarknadsrådet. 
 
I dags dato är ett lokalt arbetsmarknadsråd redan instiftat i Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår i sitt övervägande att motionen ska anses besvarad. 
Motionen handlar om att starta upp ett arbetsmarknadsråd i Ljusdals kommun där Närljus, 
arbetsförmedlingen, skolan, näringslivet, arbetstagare och politisk representation ingår.  
 
Forts s 15
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 Diarienummer 
   KS 0160/12 
 
§ 164 forts 
 
Motion från Socialradikala Demokraterna om att det inrättas ett 
Arbetsmarknadsråd i Ljusdals kommun 
 
Ett arbetsmarknadsråd är redan inrättat av Arbetsförmedlingen i Ljusdal. De organisationer 
som motionären föreslår ska ingå har deltagit från starten.  
      
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut, 22 oktober 2013 
Omsorgsnämndens protokoll, 21 juni 2012, § 117 
Närljus yttrande, 8 juni 2012 
Utbildningsnämndens protokoll, 23 maj 2012, § 64 
Kommunfullmäktiges protokoll, 26 mars 2012, § 58 
Motion från Socialradikala demokraterna om att inrätta ett Arbetsmarknadsråd, 26 mars 2012 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-11-05 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
   KS 0360/13 
 
§ 165 
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V) angående inrättande av en 
bemötandeombudsman 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles såtillvida att en fördjupad utredning av behovet av en funktion som 

bemötandeombudsman genomförs. 
 
 

Sammanfattning  
 
Yvonne Oscarsson (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen skriver hon: 
 
” I Ljusdals kommun sker dagligen många kontakter mellan medborgarna och kommunens 
anställda. Det är såväl reella möten, telefon- eller mailkontakter. I de allra flesta fall sker 
kontakten på ett korrekt och väl fungerande sätt, men tyvärr inte alltid. 
 
I alla kommunens verksamheter är det av högsta vikt att alla som kommer i kontakt med 
kommunens anställda ska känna sig respekterade och väl bemötta. Trots ett gediget arbete 
med bemötandefrågor förekommer det att medborgare känner sig illa behandlade. Många som 
känner sig felaktigt bemötta drar sig för att gå vidare till högre nivå inom respektive 
verksamhet. Orsaken till detta kan man ofta finna i språksvårigheter, oförmåga att uttrycka 
sig, rädsla för ”repressalier” eller ren okunskap om hur man ska gå till väga. 
  
För att skapa ett så bra medborgarklimat som möjligt föreslår därför Vänsterpartiet ett 
inrättande av en ”Bemötandeombudsman”.  
 
Bemötandeombudsmannen ska ta emot och utreda, eller föra vidare, synpunkter och klagomål 
från kommuninvånare och kommuninvånares representanter gällande upplevt dåligt 
bemötande eller förhållningssätt från kommunanställda. Det ska vara möjligt att framföra 
synpunkterna direkt till bemötandeombudsmannen alternativt att skriva brev, e-posta eller 
ringa.” 
 
I motionen föreslås att: 
 
• Ljusdals kommun inrättar en funktion, ”Bemötandeombudsman”.  
• Bemötandeombudsmannen ska vara placerad i, för ändamålet, lämplig lokal i kommunen.  
• Verksamheten utvärderas efter ett år. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2013, § 148 att skicka motionen till kommun-
styrelsen för beredning. 
     Forts s 16 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-11-05 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0360/13 
 
§ 165 forts 
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V) angående inrättande av en 
bemötandeombudsman 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att den kommunala organisationen ansvarar för många 
viktiga samhällsfunktioner, vilket innebär dagliga kontakter mellan dess anställda och 
medborgare i vitt skilda ärenden. Kommunens serviceskyldighet som regleras i förvaltnings-
lagen innebär att medborgare ska kunna vända sig till politiker och tjänstemän för vägledning, 
råd och upplysningar med visshet om att bli bemötta på ett tydligt och bra sätt. Enligt Ljusdals 
kommuns policy för informationsstrategi ska kommunen ”ge råd och upplysning om 
samhällets olika möjligheter till service och hjälp för alla kommunmedborgare”. Detta är av 
vikt för att kommunens verksamheter ska utvecklas i enlighet med demokratiska principer och 
målsättningar.  
 
Mot bakgrund av kommunens roll som serviceinrättning anses förslaget som förs fram i 
motionen vara rimligt. Exempel finns på kommuner som inrättat en ombudsmannafunktion 
för vissa invånargrupper och vars erfarenheter kan vara av intresse att ta del av. Det anses 
meningsfullt att förvaltningen får i uppdrag att fördjupa sig i behovet av en eventuell 
bemötandefunktion samt omfattning och organisatorisk placering av tjänst. 
 
Kommunchefen föreslår därför att förvaltningen ges i uppdrag att vidare utreda behovet av en 
bemötandeombudsman för hantering av synpunkter från kommuninvånare angående 
kommunanställdas bemötande. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår i sitt övervägande att motionen bifalles såtillvida att 
en fördjupad utredning genomförs av behovet av en funktion som bemötandeombudsman. 
Han skriver att mot bakgrund av kommunens roll som serviceinrättning är det av stor vikt att 
säkerställa och utveckla kommunens bemötande gentemot medborgarna. Vilken organisation 
som är optimal för ändamålet samt hur det praktiskt ska fungera bör utredas vidare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut, 22 oktober 2013 
Kommunchefens yttrande, 25 september 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll, 26 augusti 2013, § 148 
Motion gällande inrättande av en bemötandeombudsman, 29 juli 2013 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD): bifall till ordförandens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0269/13 
 
§ 166 
 
Medborgarförslag från personalen på Solrosen gällande utemiljön vid 
Öjegården i Järvsö 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att det skickas till AB Ljusdals Servicehus för 

utredning beträffande hur och under vilka förutsättningar förslaget kan genomföras. 
 
 

Sammanfattning  
 
Personalen på avdelningen Solrosen på Öjegården i Järvsö har lämnat ett medborgarförslag 
till kommunfullmäktige. Medborgarförslaget handlar om att göra utemiljön bättre för de 
boende på Öjegården.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013, § 117 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för yttrande. 
 
Omsorgsnämnden föreslår den 26 september 2013, § 173 att medborgarförslaget bifalles. 
 
Nämnden skriver att förslaget är positivt och bör utredas. AB Ljusdals Servicehus är ägare av 
fastigheten och bör tillfrågas om hur detta kan genomföras. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår i sitt övervägande att medborgarförslaget bifalles. 
Medborgarförslaget ska vid ett bifall i kommunfullmäktige skickas till AB Ljusdals 
Servicehus för utredning beträffande hur och under vilka förutsättningar förslaget kan 
genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut, 22 oktober 2013 
Omsorgsnämndens protokoll, 26 september 2013, § 173 
Kommunfullmäktiges protokoll, 27 maj 2013, § 117 
Medborgarförslag från personalen på Solrosen gällande utemiljön vid Öjegården i Järvsö, 
10 maj 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0320/13 
 
§ 167 
 
Ljusdal Energis begäran om beslut om verksamhetsområde för 
kommunalt VA i Hamra 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Verksamhetsområde för kommunalt renvatten i Hamra fastställs i enlighet med karta och 

fastighetsförteckning, redovisade i bilaga 1 och 4. 
 Karta gäller över fastighetsförteckning. 
 
2. Verksamhetsområde för kommunalt spillvatten i Hamra fastställs i enlighet med karta 

och fastighetsförteckning redovisade i bilaga 2 och 5. 
 Karta gäller över fastighetsförteckning. 
 
3. Verksamhetsområde för kommunalt dagvatten i Hamra upphävs. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdal Vatten AB har inkommit med förslag till beslut gällande verksamhetsområde för 
kommunalt VA i Hamra. 
  
Bolaget skriver att ett verksamhetsområde är det område inom vilket kommunen har 
skyldighet att tillhandahålla vattentjänster till fastighetsägare. Verksamhetsområdet definieras 
genom utmärkning i kartmaterial samt förteckning över de fastigheter som ingår. Det är 
kommunen som, enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), har skyldighet att 
fastställa verksamhetsområden. 
 
De verksamhetsområden som finns idag är samma för ren-, spill- och dagvatten, trots att det 
på vissa ställen inte är möjligt att leverera alla nyttigheter. Ljusdal Vatten AB anser att det ska 
vara skilda verksamhetsområden för de tre nyttigheterna och att gränsdragningarna ska 
anpassas till de områden där det finns möjlighet att leverera respektive nyttighet. 
 
Ljusdal Vatten AB anser att alla verksamhetsområden i kommunen ska uppdateras och lämnar 
här förslag till nya verksamhetsområden för Hamra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut, 24 oktober 2013 
Ljusdal Energis skrivelse; Beslut om verksamhetsområde för kommunalt VA i Hamra, 7 juni 
2013 
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 Diarienummer 
   KS 0088/13 
 
§ 168 
 
Redovisning av försörjningsstöd per augusti 2013 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns och skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning 
 
Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser har minskat med nästan en miljon kronor 
jämfört med föregående månad. Detta beror till största delen på att verksamheten fått in 
pengar som återsökts på arbetsmarknadsinsatserna, men även på att det rena försörjnings-
stödet är nästan 400 000 kronor lägre än föregående månad. 
 
Vid en jämförelse perioden januari-augusti ligger förvaltningen nästan 800 000 kronor bättre 
till än motsvarande period 2012. 
 
Antalet arbetslösa minskade med nio procent under augusti, vilket indikerar att fler personer 
som tidigare fått försörjningsstöd varit sysselsatta under sommaren. 
 
Sjukskrivna med intyg som inte får ersättning ligger för augusti på elva procent, vilket är i 
nivå med den lägsta procentsatsen under året, men det är en hög siffra. 
 
Ej SFI klara ligger för augusti på fyra procent. Det är den nivå som den gruppen legat på 
under hela året med undantag för juli månad. 
 
Antalet hushåll som fick försörjningsstöd minskade med 13 procentsatser jämfört med förra 
månaden. Vid en jämförelse mellan perioden januari-augusti i år med 2011 och 2012 så är 
nivån elva hushåll lägre än 2012 och 267 lägre än 2011.  
 
Barn till föräldrar som får försörjningsstöd ökade med ytterligare två procentenheter och 
ligger nu på 356 stycken.  
 
I Ljusdals kommun bor det enligt befolkningsregistret 3 465 barn i åldern 0-17 år. Det betyder 
att 10,3 procent av alla barn har föräldrar som får försörjningsstöd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll, 26 september 2013, § 183 
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt tabeller och diagram, 2 september 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
 
§ 169 
 
Förslag till reviderad styrmodell 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Inriktning samt tidplan för reviderad styrmodell för Ljusdals kommun godkänns. 

 
 
Sammanfattning  
 
I arbetet med att utforma vision och lokal utvecklingsstrategi för kommunen har det klarlagts 
att dessa dokumentet och deras respektive utformning måste förstås i ett sammanhang. 
Således har en modell för kommunens styrning utarbetats vari nämnda dokument med flera 
utgör särskilda delar. 
 
Modellen avser genom visionen tydliggöra den långsiktiga målbilden respektive genom 
övriga steg i modellen visa på vägen till att uppnå visionen. 
 
Det hittillsvarande arbetssättet har i mycket väsentligt varit i enlighet med den nu föreslagna 
modellen. De viktigaste förändringarna utgörs av tydliggörandet av modellen i sig, att den 
ekonomiska långtidsplanen blir ett mer betydande dokument samt de mål med vilka 
kommunfullmäktiges ges möjlighet att tydligare styra nämnderna, de så kallade 
fullmäktigemålen. 
 
Nämnderna avgör mål och organisation med utgångspunkt i fullmäktigemål och budget, 
ekonomiskt långtidsplan, lokal utvecklingsstrategi samt det övergripande dokumentet; 
visionen. Nämnderna återrapporter måluppfyllelse till fullmäktige. 
 
Syftet med att införa en reviderad styrmodell är att höja förståelsen för hur styrningen av den 
kommunala verksamheten går till och att därmed öka det politiska inflytandet. 
 
Det är viktigt att notera att den aktuella modellen endast är den grundläggande strukturen. 
Efter hand kommer de olika delar som påverkas att tillföras, vilket kommer att kräva särskilda 
beslut. Sådana kan vara till exempel förändrade reglementen, begreppsregler med mera. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunchefens skrivelse samt förslag på styrmodell, 29 oktober 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
 
§ 170 
 
Förslag till ny vision 
 
Allmänna utskottets beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att förslaget till Vision för 

Ljusdals kommun och dess medborgare antas.  
 

2. Kommunchef Claes Rydberg får i uppdrag att innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen 
anordna möte med politiska partier samt föreningar och organisationer som tidigare 
deltagit i visionsarbetet. Tillsammans med inbjudan ska förslaget till Vision och 
styrmodell skickas ut. Partierna ska även få förslaget på remiss. 

 
 
Sammanfattning  
 
I juni 2011 fattades beslut om att påbörja ett visionsarbete för Ljusdals kommun. Arbetet 
utmynnade under hösten 2013 i delrapport ”Lokal utvecklingsstrategi för Ljusdals kommun”. 
På denna delrapport har förslaget till Vision för Ljusdals kommun och dess medborgare 
utarbetats.  
 
I delrapporten arbetade en parlamentarisk gruppering fram 10 huvudområden, vilka bedöms 
vara de centrala för kommunens utveckling. Av dessa angavs tre vara av större vikt, 
arbetstillfällen, utbildning och infrastruktur. 
 
Förslaget till vision beskriver en framtida bild att sträva efter. Visionen har sin givna plats 
högst upp i kommunens styrmodell och ska vara det övergripande dokument som vägleder 
kommunens beslutsfattande, helt ner till daglig verksamhet och aktivitet.  
 
Visionen gäller från det beslut fattas och tills vidare.  
 
För att vara beständig över längre tid och samtidigt skapa demokratiskt utrymme, måste 
visionen formuleras i vida och relativt abstrakta termer. Avsikten är att visionens framtidsbild 
ska brytas ned och konkretiseras i fallande led inom styrmodellen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens förslag till beslut, 29 oktober 2013 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Förslaget till Vision ska skickas på remiss till partierna. Partierna samt 
föreningar och organisationer som tidigare deltagit i visionsarbetet ska bjudas in till möte. 
 
Forts s 23
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   KS 0321/11 
 
§ 170 forts 
 
Förslag till ny vision 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Lars Molins yrkande och finner att 
allmänna utskottet godkänner detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Claes Rydberg  
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 171 
 
Fel i tidningen Land 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Tidningen Land ska upplysas om vad vår kommun heter. 
 
 
Sammanfattning  
 
Marie-Louise Hellström (M) informerar om att det i tidningen Lands senaste nummer finns en 
artikel om Järvsö där det bland annat står att Järvsö kommun satsar på turismen. Hon menar 
att tidningen borde upplysas om kommunens rätta namn. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Anna Kjellander 
Akt 
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§ 172 
 
Rapport från strukturgruppen 
  
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar om Strukturgruppens arbete. Gruppens syfte är att 
hitta enkla förändringar i arbetet som kan ge effektiviseringar. 
 
Det som gruppen hittills diskuterat är samarbete med bolagen: 
 
• IT-frågor: utgångspunkten är att om alla, även bolagen, arbetar i samma system så borde 

det bli billigare då vi får färre system att underhålla. 
 

En IT-ledningsgrupp är tillsatt med representanter för alla förvaltningar samt för bolagen 
där syftet är att få ordning på IT-frågorna.  

 
• Personalfrågor: En samordning ska ske i koncernen såtillvida att kommunens personal-

enheten ska bistå bolagen med hjälp exempelvis vid komplicerade anställningar och 
liknande. 

 
• Informationsverksamheten: Bolagen behöver stöd i informationsfrågor så där kommer en 

centralisering att ske av informationsfrågorna där vår informationsenhet ska hjälpa till 
med till exempel hemsidorna. 

 
• Byggnadsprojekt: Kompetensen som finns i Ljusdalshem ska tas tillvara vid 

upphandlingar. 
 

 
Beslutsexpedierat 
Akt  
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