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 Diarienummer 
   KS 0036/13 
 
§ 173 
 
Personalinformation 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar: 
 
• Arbetsmiljöundersökningen har startat och medarbetarna har möjlighet att besvara den 

fram till den 20 december 2013. Återkoppling kommer när undersökningen är klar. 
 
• Arbetet med rehabiliteringsverktyget Adato  har intensifierats, vilket ska möjligöra en 

djupare analys av sjukfrånvaron. Britt-Marie Andersson-Nilsson  beräknar att återkomma 
med en analys i mars 2014. 

 
• Idag, den 3 december 2013, genomförs föreläsningar i stresshantering som alla anställda 

fått erbjudande om att. 
 
• Efter en fråga i kommunfullmäktige har Roland Bäckman (S) bett att få ett klarläggande 

huruvida människor med utländsk härkomst blir förfördelade vid anställningar i Ljusdals 
kommun.  

 
Personalchefen svarar att inga underlag finns som tyder på att människor med utländsk 
härkomst skulle behandlas olika vid tillsättningar av tjänster. Diskrimineringslagstiftning 
finns och ska följas. Under personalchefens tid i kommunen har hon varit med om ett fall 
där en sökande kände sig diskriminerad och drev det som ett ärende. I det fallet visade det 
sig inte röra sig om diskriminering.   

 
 
Beslutsexpedierat 
Singoalla Livingstone 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0296/13 
 
§ 174 
 
Anställningsavtal för chefer i Ljusdals kommun 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Personalutskottet ska få en lista där det framgår vem som är chef och vilken befattning 

denne har, vilken grundanställning chefen har och vilket tillägg chefen har för 
förordnandet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Chefer kan anställas tillsvidare i sina respektive chefsbefattningar eller på ett chefsför-
ordnande 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 
tidbegränsad 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. 
 
 
Forts s 6
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 Diarienummer 
   KS 0296/13 
 
§ 174 forts 
 
Anställningsavtal för chefer i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutade den 8 oktober 2013, § 138 att återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret för att det skulle kompletteras med antalet olika chefstjänster i 
kommunen samt lönesättningen av chefstjänster. 
 
Kommunledningskontoret har i kompletterande kartläggning funnit att av kommunens chefer 
är: 
30 % tillsvidareanställda i sina respektive chefsbefattningar 
62 % anställda i en odefinierad grundanställning med ett chefsförordnande 
8 % anställda med en definierad grundanställning med ett chefsförordnande 
 
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 
 
Beslutsunderlag  
 
Kompletterande kartläggning 27 november 2013 
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 138 
Kommunledningskontorets skrivelse 1 oktober 2013 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): personalutskottet ska få en lista där det framgår vem som är chef och 
vilken befattning denne har, vilken grundanställning chefen har och vilket tillägg chefen har 
för förordnandet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande och finner att 
personalutskottet bifaller detta. 
 
Reservation 
 
Yvonne Oscarsson reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Personalenheten 
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-12-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 

 Diarienummer 
   KS 0508/13 
 
§ 175 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) gällande från och med valet 2014 
 
Personalutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) antas. 

 
2. Bestämmelserna gäller från och med valet 2014. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges kommuner och Landsting fattade den 20 oktober 2013 beslut om en ny modell för 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen ska kunna användas i 
kommuner, landsting och regioner från och med valet 2014 och tillämpas på förtroendevalda 
som nytillträder ett eller flera uppdrag 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller även för 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
Beskrivning av nuvarande bestämmelser ska tas fram till kommunstyrelsen i januari 2014.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets skrivelse 25 november 2013 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)  
20 oktober 2013 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): bifall till kommunledningskontorets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0468/13 
 
§ 176 
 
Årsredovisning för stiftelsen Stenegård 2012 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisningen 2012 för stiftelsen Stenegård godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
”Ändamålsparagrafen” i stiftelsestadgan har utformats enligt följande: ”Stiftelsens ändamål 
ska vara att 
 

• Främja Stenegårds utveckling till ett länsledande centrum för kultur och hantverk 
innefattande museal verksamhet, utställningar och därtill hörande service, samt 
utveckla en park- och trädgårdsanläggning med örtagård. 

• Främja den unika kulturhistoriska miljön som finns på fastigheten Stene 9:1. 
 
Verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas efter sedvanliga företagsekonomiska principer.” 
 
Verksamheten drivs från och med 2011 av Ljusdals kommun och verksamheten i stiftelsen 
ska avvecklas. Under perioden 2009-2010 drevs verksamheten av Stenegården i Järvsö AB. 
 
Årets resultat är 31 236 kronor. Sedan tidigare finns en balanserad förlust på -2 247 417 
kronor. I ny räkning balanseras -2 216 181 kronor. 
 
Beskrivning av var ärendet ligger och hur skulden hanterats hos kommunen önskas till 
kommunstyrelsen i januari 2014.  
 
Beslutsunderlag 
 
Stiftelsen Stenegårds årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2012 – 31 december 2012  
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 Diarienummer 
   KS 0497/13 
 
§ 177 
 
Delårsbokslut för Region Gävleborg per den 31 augusti 2013 - för 
kännedom  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger delårsbokslut per den 31 augusti 2013 för Region Gävleborg. 
 
Yrkanden  
 
Leif Hansen (SRD): bifall till att informationen noteras till protokollet. 
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 Diarienummer 
   KS 0065/12 
 
§ 178 
 
Yttrande över fördjupad översiktsplan för Järvsö 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen har ingen erinran mot förslaget till översiktsplan för Järvsö. 
 
 
Sammanfattning  
 
Behovet av en aktuell och mer detaljerad översiktsplan för Järvsö har tydliggjorts i samband 
med olika planer för att vidareutveckla orten som ett attraktivt besökscentrum. Det handlar 
om att skapa nya attraktiva boendemöjligheter, att förbereda för en utbyggnad av 
fritidsanläggningarna, att se över nya behov av infrastruktur, att värna natur- och kulturmiljön 
och att synliggöra och ta hänsyn till olika risker som kan uppstå. Målet med planen är att 
verka för att komma närmare de mål och visioner som är angivna i översiktsplanen. Planens 
utgångspunkt är översiktsplanens riktlinje för Järvsös roll i tätortstriangeln, att orten ska 
utgöra kommunens centrum för turism och besöksnäring. Planens syfte är att ange 
förutsättningar och riktlinjer för efterkommande planering, lovgivning och andra beslut inom 
det avgränsade planområdet.   
 
Planområdet inbegriper tätorten Järvsö med omnejd och sträcker sig från Skästra i norr till 
Nybo i söder. Från Ljusnans västra strand i öster sträcker sig planområdet till Åsbodalen i 
väster.   
 
Samrådets syfte är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de 
synpunkter som finns inom området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget 
och möjlighet att påverka det. Under våren och sommaren 2013 bedrevs tidiga samrådsmöten/ 
dialogmöten med boende och verksamma i Järvsö. Planen bygger delvis på de synpunkter 
som då inkom.       
 
Beslutsunderlag 
 
Fördjupad översiktsplan 5 november 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forts s 11



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-12-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

11 

 Diarienummer 
   KS 0065/12 
 
§ 178 forts 
 
Yttrande över fördjupad översiktsplan för Järvsö 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V): Kommunstyrelsen har ingen erinran mot förslaget till översiktsplan 
för Järvsö. 
 
Leif Hansen (SRD): Bifall till Yvonne Oscarssons yrkande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande och 
finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0026/11 
 
§ 179 
 
Yttrande över detaljplan för kvartersmark i Hybo 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen har ingen erinran mot planförslaget. 
 
 
Sammanfattning  
 
Planområdet utgör del av Hybo 12:1 samt hela fastigheten Hybo 12:3. Hybo 12:1 ägs av 
Holmen Skog AB och betecknas enligt nu gällande detaljplan som allmän plats, avsedd för 
park eller plantering.  
 
Hybo 12:3 har i praktiken ianspråktagit den del av 12:1 som finns inom planområdet och 
därför är nu ägarna till 12:3 intresserade av att bygga en carport på denna fastighet (12:1). 
Dessa avser därför förvärva Holmens mark (12:1). För att området ska vara byggbart måste 
dock en planändring ske, från allmän plats till kvartersmark för uthus-/ garageändamål.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samrådshandlingar 13 november 2013 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V): kommunstyrelsen har ingen erinran mot planförslaget. 
 
Leif Hansen (SRD): bifall till Yvonne Oscarssons yrkande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande och 
finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0245/09 
 
§ 180 
 
Skrivelse från S, V och C gällande en samlad järnvägsterminal för 
skogliga råvaror med mera av stort lokalt, regionalt och nationellt värde 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Skrivelsen skickas inte till Region Gävleborg. 
 
 
Sammanfattning  
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har gjort en gemensam skrivelse 
adresserad till Region Gävleborg med titeln ”En samlad järnvägsterminal för skogliga råvaror 
med mera av stort lokalt, regionalt och nationellt värde”. 
 
I skrivelsen föreslår de att ett formaliserat arbete startas där Ljusdals kommun, berörda 
företag, Region Gävleborg och Trafikverket medverkar. En lämplig plattform för ett sådant 
samarbete är att en gemensam avsiktsförklaring tecknas. Den gemensamma målsättningen i 
detta arbete ska vara att nå en lösning som svarar mot de behov som idag är kända och där 
utrymme finns för en betydande expansion. Arbetet ska även innefatta en finansierings-
lösning, där statliga medel/länsplanen förutsätts svara för en väsentlig del.  
 
Förhoppningen är nu skriver man att regionstyrelsen beslutar uppdra till regionförbundets 
ansvariga tjänstemän att tillsammans med övriga parter upprätta ett förslag till gemensam 
avsiktsförklaring i denna för vår region angelägna fråga. 
 
På dagens sammanträde diskuteras huruvida skrivelsen ska skickas till Region Gävleborg 
eller inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse ”En samlad järnvägsterminal för skogliga råvaror med mera av stort lokalt, 
regionalt och nationellt värde”. 
 
Yrkanden  
 
Roland Bäckman (S): skrivelsen skickas till Region Gävleborg. 
 
Lars Molin (M): avslag till att skrivelsen ska skickas. 
 
Marie-Louise Hellström (M): bifall till Lars Molins yrkande. 
 
Forts s 14 
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 Diarienummer 
   KS 0245/09 
 
§ 180 forts 
 
Skrivelse från S, V och C gällande en samlad järnvägsterminal för 
skogliga råvaror med mera av stort lokalt, regionalt och nationellt värde 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att skrivelsen ska skickas till 
Region Gävleborg. 
 
Omröstning begärs. 
 
Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att skrivelsen ska skickas och nej-röst för avslag till att skrivelsen skickas. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 3 nej-röster mot 2 ja-röster föreslår allmänna utskottet att skrivelsen inte ska skickas. 
 
 
 
Omröstningsprotokoll 
 

§ 180 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Bäckman (S) X   
Yvonne Oscarsson (V)  X   
Leif Hansen (SRD)  X  
Lars Molin (M)  X  
Marie-Louise Hellström (M)   X  
Summa: 3 2 0 
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 Diarienummer 
   KS 0261/09 
 
§ 181 
 
Motion från Socialradikala Demokraterna (SRD) gällande bärbar mini-PC 
för ledamöter 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad. 

 
 

Sammanfattning  
 
Jonny Mill med flera (SRD) har lämnat en motion om bärbar mini-PC för ledamöterna. 

 
I motionen yrkas att kommunens ekonomer räknar på vad det skulle kosta och om det blir en 
besparing om ledamöterna i kommunfullmäktige samt nämnder erhåller eller hyrköper mini-
PC från kommunen för mandatperioden (4 år). 
 
Tillförordnade kommunchefen remitterade på ordförandens uppdrag motionen till kommun-
styrelsen för beredning, vilket anmäldes på kommunfullmäktige den 28 september 2013,  
§ 171. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till IT-enheten för yttrande. 
 
IT-chefen skriver i sitt yttrande: 
 
”De mini-PC som syftades på då motionen skrevs är inte aktuella idag utan idag är det så 
kallade läsplattor eller andra bärbara datorer som är aktuella för att möta dessa behov. 
Inom kommunen har arbete, med att prova och testa lösningar för att kunna ersätta 
handlingarna med elektroniska lösningar, pågått under lång tid. Samtidigt har infrastrukturen 
för att kunna använda dessa hjälpmedel utvecklats både från leverantörer samt inom 
kommunen. 
 
Arbetet med att fortsätta införa elektroniska handlingar är positivt och flera andra kommuner 
kan visa på en effektivare och förenklad dokumenthantering. Det innebär inte en tydlig direkt 
besparing av kostnader eftersom utrustningen och kringliggande teknik initialt innebär 
kostnader. I förlängningen medför det dock besparingar dels genom att användare kommer 
kunna använda modernare teknik som förenklar bland annat administrationen och 
distributionen av handlingarna. 
 
Genom att använda digitala dokument är det även positivt för miljön då mindre papper 
behöver skrivas ut och distribueras.  
 
Forts s16 
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 Diarienummer 
   KS 0261/09 
 
§ 181 forts 
 
Motion från Socialradikala Demokraterna (SRD) gällande bärbar mini-PC 
för ledamöter 
 
De dokument som finns i olika handlingar som är i färg och bilder medför dessutom bättre 
möjligheter att ta del av materialet som det är presenterat i ursprungligt dokument. 
 
Eftersom det redan finns en plattform till stor del framtagen och klar för att hantera digitala 
handlingar för politiker med flera så föreslår jag att beslut tas om att finansiera införande av 
läsplattor istället för att använda mini-PC. 

 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen anses besvarad. Han skriver i sitt 
övervägande att den mini-PC som var tilltänkt enligt motionen inte är aktuell idag utan nu är 
det läsplattor eller andra bärbara datorer som är aktuella för att möta det efterfrågade behovet. 
Den plattform som behövs för att hantera digitala handlingar för politiker är till stor del 
framtagen och ett kostnadsförslag till finansiering för att införa läsplattor eller motsvarande är 
under framtagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 19 november 2013 
Kommunledningskontorets yttrande 31 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2009, § 171 
Tf kommunchefens skrivelse 11 juni 2009 
Motion 28 maj 2009 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-12-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0488/11 
 
§ 182 
 
Motion från Eva Steen-Andreassen (S) gällande rättighet till heltidsarbete 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen bifalles såtillvida att en utredning genomförs för att utreda förutsättningarna för 

att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda rätt till heltid. 
 
 

Sammanfattning  
 
Eva Steén-Andreassen (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon föreslår att 
heltid ska vara grunden för all anställning i Ljusdals kommun. 

 
Kommunchefen remitterade på ordförandens uppdrag motionen till kommunstyrelsen för 
beredning, vilket anmäldes på kommunfullmäktige den 31 oktober 2011, § 234. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att motionen bifalles såtillvida att kommunchefen ges i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda kommunens anställda rätt till 
heltidstjänstgöring. 
 
Vidare skriver kommunchefen att frågan om oönskad deltidstjänstgöring har varit aktuell i 
landet under senare år. Flera offentliga arbetsgivare har valt att tillskapa möjligheter för de av 
sina anställda som önskar utöka sin anställningsgrad upp till heltid. Det är vanligtvis så att 
erbjudandet gäller alla anställda i kommunen, men ej garanterar att utökning kan ske vid 
ordinarie arbetsplats. 
 
För att skapa underlag för ett politiskt ställningstagande bör en utredning med ekonomisk 
bedömning genomföras. En undersökning som inventerar efterfrågan av utökad tjänstgöring 
bör ingå.    
 
Ordföranden föreslår att motionen bifalles såtillvida att en utredning genomförs för att utreda 
förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda rätt till heltid. Han 
skriver i sitt övervägande att en viktig framtidsfråga för vår kommun, precis som för många 
andra kommuner, är att ingen kommunalt anställd ska behöva arbeta oönskad deltid. En 
utredning med en ekonomisk bedömning bör genomföras där även en inventering av 
efterfrågan av utökad tjänstgöring bör ingå. 
 
En framtida modell för att undvika oönskad deltid ska bygga på de förutsättningar som gäller 
för vår kommun. 
 
Forts s 18 



 PROTOKOLL 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0488/11 
 
§ 182 forts 
 
Motion från Eva Steen-Andreassen (S) gällande rättighet till heltidsarbete 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 8 november 2013 
Yttrande från kommunchefen 17 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 234 
Kommunchefens skrivelse 17 november 2011 
Motion 26 september 2011 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Marie-Louise Hellström (M) och Leif Hansen (SRD): bifall till 
kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-12-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0275/13 
 
§ 183 
 
Motion från Helena Brink (C) om att införa ”Landsbygdssäkring” för en 
hållbar kommun och för att stärka vår värdefulla landsbygd 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles såtillvida att landsbygdssäkring integreras i kommunens styrmodell. 
 
 
Sammanfattning  
 
Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. 
 
I motionen skriver hon: 
 
”Vi måste alltid fråga oss om ett beslut innebär fler eller färre jobb på landsbygden. Hur ett 
beslut påverkar företagsamheten, hur ett beslut påverkar den gröna omställningen och om 
beslutet gör det lättare eller svårare att leva där. 
 
Centerpartiet vill att alla beslut ska landsbygdssäkras, det vill säga att politiken innan beslut 
tas ska ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt. Motionen hoppas 
på att fullmäktige beslutar att införa landsbygdssäkring som ett sätt att se till att även vi tar 
beslut som gagnar alla medborgare utan att göra skillnad och se till att de politiska beslut som 
tas blir rättvisa och väl grundade utifrån ett geografiskt perspektiv.  
 
Det får inte vara så att vi tar beslut som gagnar tätorten och missgynnar landsbygden. Vi 
måste vara säkra på att de beslut som tas hanterar medborgarna rättvist oavsett var de bor i vår 
kommun. Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får för 
tätorten. Det betyder att politikens konsekvenser för de som bor utanför tätorten måste 
bedömas. Det kan handla om invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, 
infrastruktur, tillgänglighet med mera.  
 
Centerpartiet har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut och det är nu dags för 
en sådan även för politiska beslut som tas i landsting och kommuner. Genom att införa 
landsbygdssäkring så ökar möjligheterna för en hållbar utveckling i hela vår kommun.” 
 
I motionen föreslås att alla beslut som fattas i Ljusdals kommun ska landsbygdssäkras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013, § 119 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Forts s 20 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-12-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
   KS 0275/13 
 
§ 183 forts 
 
Motion från Helena Brink (C) om att införa ”Landsbygdssäkring” för en 
hållbar kommun och för att stärka vår värdefulla landsbygd 
 
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att motionen bifalles såtillvida att landsbygdssäkring 
integreras i kommunens styrmodell. 
 
Han skriver vidare att även om kommunen idag inte har någon särskild hantering av 
landsbygdsintressen i form av säkring vid politiska beslut torde det ändå vara så att de allra 
flesta beslut som fattas är brett och djupt övervägda. Olika aspekter på beslutet har diskuterats 
och övervägts före det att man kommit fram till sin ståndpunkt. I denna process har, om än 
implicit, normalt även konsekvenser för landsbygden inkluderats.  
 
Motionären anger ingen metod eller teknik för hur en landsbygdssäkring skulle gå till. 
Erfarenheter från andra ämnesområden, från såväl vår som andra kommuner, visar att till 
exempel så kallade checklistor eller liknande inte blir det verksamma redskap som efterfrågas. 
I stället måste de kvaliteter som är utgångspunkten för motionen ingå i ordinarie 
beslutsprocesser så väl som inom handläggningsarbetet. 
 
I kommunen pågår för närvarande ett omfattande arbete med att utarbeta en förtydligad 
styrmodell. Modellens översta nivå utgörs av en vision för Ljusdals kommun och dess 
medborgare. Denna vision är avsedd att vara den framtidsbild som ska visa på riktningen för 
all kommunal verksamhet. Visionen ska vara utgångspunkt för lokal utvecklingsstrategi, 
ekonomisk långsiktsplanering, fullmäktiges årsbudget och mål till nämnderna, nämndernas 
egna målformuleringar, verksamhetsplaner med mera.  
 
Landsbygdens, såväl som andra intressen, har rimligen störst möjlighet att få genomslag om 
frågorna hanteras som en integrerad del av kommunens samlade beslutfattande, i målfor-
muleringar, planer med mera. 
 
Ordföranden föreslår att motionen bifalles såtillvida att landsbygdssäkring integreras i 
kommunens styrmodell. Han skriver i sitt övervägande att landsbygdens förutsättningar ska 
säkerställas som en integrerad del av kommunens samlade beslutsfattande, i målformuleringar 
och planer. ”Landsbygdssäkring” ska ses som en viktig del av kommunens framtida strategi-
arbete där det är av yttersta vikt att inte ställa tätort mot landsbygd vid beslutsfattande. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till beslut 19 november 2013 
Kommunchefens skrivelse 14 oktober 2013 
Kommunfullmäktige 27 maj 2013, § 119 
Motion 15 maj 2013 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 



 PROTOKOLL 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0276/13 
 
§ 184 
 
Motion från Ingrid Olsson (C) om Landsbygdsvision 2040 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles såtillvida att den lokala utvecklingsstrategin ska inrymma motionens 

tankar och intentioner. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ingrid Olsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen skriver hon: 
 
”Det är viktigt att de som bor och verkar på landsbygden kan behålla samt förbättra sina 
villkor och sin livskvalité. Landsbygdsfrågor berör många sektorer inom den kommunala 
verksamheten och ska alltså vara en naturlig del i den kommunala verksamheten och i 
kommunens strategiska utveckling. 
 
För att behålla och attrahera människor, företag och föreningsliv, att skapa fler arbetstillfällen 
och att arbeta med grön omställning krävs åtgärder som skapar eller bevarar attraktiva miljöer 
för boende, arbete, god uppväxt, fritid, social sammanhållning samt offentlig och kommersiell 
service där människan är i centrum.   
 
För att långsiktigt kunna tillvarata landsbygdens potentialer är det viktigt att det finns en 
strategi för investeringar, utveckling och tillväxt för kommunens mindre tätorter samt 
kommunens kringliggande landsbygd.  
 
Centerpartiet ser att en arbetsprocess med intresserade aktörer skulle vitalisera och inspirera 
till nytänkande och innovation av landsbygdens möjligheter.  En Landsbygdsvision visar på 
kommunens intresse för landsbygdsfrågor och ett långsiktigt engagemang för utveckling och 
tillväxt utanför kommunens största tätort. Visionen ska vara ett levande dokument som alltid 
måste finnas med i alla beslut som tas i kommunens nämnder och styrelser”. 
 
Motionären föreslår att Ljusdals kommun tar fram en Landsbygdsvision 2040 i samverkan 
med andra aktörer. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013, § 120 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
 
Forts s 22
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 Diarienummer 
   KS 0276/13 
 
§ 184 forts 
 
Motion från Ingrid Olsson (C) om Landsbygdsvision 2040 
 
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att motionen avslås och att landsbygdsfrågor inkluderas 
i den lokala utvecklingsstrategin. Han skriver:  
 
”I kommunen pågår för närvarande ett omfattande arbete med att utarbeta en förtydligad 
styrmodell. Modellens översta nivå utgörs av en vision för Ljusdals kommun och dess 
medborgare. Denna vision är avsedd att vara den framtidsbild som ska visa på riktningen för 
all kommunal verksamhet. Visionen ska vara utgångspunkt för lokal utvecklingsstrategi, 
ekonomisk långsiktsplanering, fullmäktiges årsbudget och mål till nämnderna, nämndernas 
egna målformuleringar, verksamhetsplaner med mera. Det är viktigt att Visionen tillåts vara 
kommunens exklusiva vision, så att begreppsförvirring ej riskerar att uppstå och för att det 
endast ska finnas denna inriktning. 
 
Motionärens förslag kan istället med fördel hanteras på strategisk nivå. Lämpligast vore att 
inkludera de tankar som inryms i motionen i den lokala utvecklingsstrategin. Där skulle 
motionens intentioner, tillsammans med andra faktorer, utgöra basen för kommunens styrning 
och därmed utveckling”.   
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles såtillvida att den lokala 
utvecklingsstrategin ska inrymma motionens tankar och intentioner. Motionärens förslag kan 
med fördel istället för att utmynna i en landsbygdsvision hanteras på strategisk nivå och 
inkluderas i den lokala utvecklingsstrategin. En bra motion som med rätt placering får stor 
betydelse och som då inte riskerar bidra till någon begreppsförvirring i samband med 
utarbetandet av den övergripande kommunala visionen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 19 november 2013 
Kommunchefens yttrande 11 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 maj 2013, § 120 
Motion 8 maj 2013 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. 
 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-12-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0011/08 
 
§ 185 
 
Medborgarförslag om att införa Skype- och chattmöjligheter i kommunen 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inlämnats gällande gratis telefoni för skypeanvändare samt chatt 
med förtroendevalda. 
 
Förslagsställaren skriver: 
 
”Genom att skaffa Skypenummer till kommunens anställda så ökar man möjligheten för 
människor att ringa. För oss som använder oss av detta sätt att ringa så vore det ännu en 
möjlighet att få kontakt. Detta är gratis och det enda som behövs är att man registrerar sig. 
Min erfarenhet av detta när det gäller organisationer är genom Blekinge tekniska högskola 
och det fungerar väldigt bra! 
 
En annan möjlighet till kontakt är via chatt. Många människor har lättare att uttrycka sig i 
skrift i stället för tal. Att ge innevånarna möjlighet till detta då de har funderingar eller åsikter 
vore något som skulle hjälpa alla, tror jag. Individen får göra sin stämma hörd och kommunen 
får ta del av de funderingar och åsikter som existerar i samhället. Det kunde exempelvis vara 
fasta tider då det alltid vore någon av kommunens förtroendevalda på plats.  Denna form av 
kontakt är det många företag som i dag använder sig av, bl.a. Telia, 3 osv”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2008, § 12 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunens växel för yttrande. 
 
Växeln föreslog att förslaget tills vidare avslås i avvaktan på vilka tekniska och kostnads-
mässiga insatser samt för- och nackdelar en Skypeintegration skulle få för Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslog den 25 juni 2008 att medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2008, § 206 att återremittera 
medborgarförslaget med hänvisning till att chattmöjligheterna ska utredas vidare. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till IT-enheten för yttrande. 
 
Forts s 24 
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 Diarienummer 
   KS 0011/08 
 
§ 185 forts 
 
Medborgarförslag om att införa Skype- och chattmöjligheter i kommunen 
 
 
IT-chefen skriver i sitt yttrande: 
 
”Att införa Skype och chattfunktion för att nå kommunens tjänstemän och politiker via denna 
kanal är positivt, men just för tillfället inte aktuellt eftersom det ställer krav på ytterligare 
funktioner inom kommunens telefoniinfrastruktur som idag inte kan prioriteras.  
 
Det är däremot intressant att ta med dessa funktioner (eller liknande) och tankegångarna inför 
framtida förändringar i teknisk infrastruktur och arbetssätt inom kommunen”.  
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår att medborgarförslaget anses besvarat. Han skriver i 
sitt övervägande ”Att införa skype- och chattfunktioner för att nå politiker och tjänstemän är 
positivt tänkt, men i dagsläget inte genomförbart. Förslaget skulle innebära ytterligare krav på 
kommunens teleinfrastruktur som idag inte kan prioriteras. Det är däremot av intresse att ta 
med dessa funktioner och tankegångar inför framtida förändringar i teknisk infrastruktur och 
arbetssätt inom kommunen”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 19 november 2013 
Yttrande från kommunledningskontoret 30 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2008, § 206 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 augusti 2008 
Växelns yttrande 20 februari 2008 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 januari 2008 
Medborgarförslag 10 januari 2008  
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 Diarienummer 
   KS 0523/11 
 
§ 186 
 
Medborgarförslag gällande att personal inom vård och omsorg ska ha 
rätt till heltid och möjlighet till deltid 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning genomförs för att utreda 

förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda inom vård och 
omsorg rätt till heltid. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där man föreslår att personal inom 
vård och omsorg ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid.  
 
Förslagsställaren skriver: 
 
”Möjlighet att genom eget arbete kunna försörja sig själv och sin familj är en viktig del av 
människans trygghet och frihet. Om vi inte får ha kvar våra heltider så inskränker det på 
många och framförallt kvinnors trygghet och frihet. Ofrivilligt deltidsarbete får betydande 
konsekvenser som leder till lägre löner, lägre sjukpenning och lägre pension. Så vi föreslår att 
det blir ett beslut på att kommunens anställda ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. 
Sedan så kommer vårt arbete att bli attraktivare för våra yngre, framtida sökande till tjänster 
och utbildning inom vården om det finns heltider. Som det är nu så flyttar våra ungdomar till 
andra orter för att söka heltidsjobb.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2011, § 251 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till omsorgsnämnden och 
kommunledningskontoret. 
 
Omsorgsnämnden bifaller i protokoll från den 9 februari 2012, § 12 skrivelse från  
omsorgsnämndens ordförande som skriver: 
 
”Arbetstider är något som förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter. Mellan Ljusdals 
kommun och Kommunal finns i dagsläget ett uppsagt kollektivavtal, kallat flextidsavtalet, där 
personalen inom omsorgen har möjlighet att jobba heltid.  
 
 
 
Forts s 26 
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 Diarienummer 
   KS 0523/11 
 
§ 186 forts 
 
Medborgarförslag gällande att personal inom vård och omsorg ska ha 
rätt till heltid och möjlighet till deltid 
 
Hur detta avtal kommer att se ut när det nya är färdigförhandlat kan naturligtvis ingen sia om. 
Från omsorgsnämndens sida ser vi naturligtvis att Ljusdals kommun erbjuder heltid till sina 
anställda. Det finns idag en motion som även ska behandla denna fråga om heltider.  
 
Omsorgsnämnden måste idag avvakta motionen som ska behandlas av fullmäktige samt 
förhandlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare”. 
 
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget bifalles såtillvida att 
kommunchefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda kommunens 
anställda rätt till heltid. 
 
Vidare skriver kommunchefen att frågan om oönskad deltidstjänstgöring har varit aktuell i 
landet under senare år. Flera offentliga arbetsgivare har valt att tillskapa möjligheter, för de av 
sina anställda som önskar utöka sin anställningsgrad upp till heltid. Det är vanligtvis så att 
erbjudandet gäller alla anställda i kommunen, men ej garanterar att utökning kan ske vid 
ordinarie arbetsplats. 
 
För att skapa underlag för ett politiskt ställningstagande bör en utredning med ekonomisk 
bedömning genomföras. En undersökning som inventerar efterfrågan av utökad tjänstgöring 
bör ingå.    
  
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att en 
utredning genomförs för att utreda förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla 
tillsvidareanställda inom vård och omsorg rätt till heltid. I sitt övervägande skriver han att en 
viktig framtidsfråga för vår kommun, precis som för många andra kommuner, är att ingen 
kommunalt anställd ska behöva arbeta oönskad deltid. En utredning med en ekonomisk 
bedömning bör genomföras där även en inventering av efterfrågan av utökad tjänstgöring bör 
ingå. 
 
En framtida modell för att undvika oönskad deltid ska bygga på de förutsättningar som gäller 
för vår kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 8 november 2013 
Yttrande från kommunchefen 17 oktober 2013 
Yttrande från omsorgsnämnden 9 februari 2012, § 12 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 251 
Medborgarförslag 18 oktober 2011 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-12-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 
   KS 0488/12 
 
§ 187 
 
Medborgarförslag gällande önskad sysselsättningsgrad 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning genomförs för att utreda 

förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda inom vård och 
omsorg rätt till heltid. 

 
 
sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om önskad sysselsättningsgrad 
till heltid och deltid – en möjlighet för anställda i vård och omsorg i Ljusdals kommun. 
 
Förslagsställarna skriver om rätten att kunna försörja sig själv och sin familj. ”Vi måste 
hjälpas åt för att kvinnoyrkena ska bli attraktivare så att våra ungdomar vill ta över. Det 
betyder även högre sjukpenning och pension”.  
 
Förslagsställarna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om rätten till heltid för anställda i 
vård och omsorg i Ljusdals kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2012, § 217 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunledningskontoret för yttrande.  
 
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget bifalles såtillvida att 
kommunchefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda kommunens 
anställda rätt till heltidstjänstgöring. 
 
Vidare skriver kommunchefen att frågan om oönskad deltidstjänstgöring har varit aktuell i 
landet under senare år. Flera offentliga arbetsgivare har valt att tillskapa möjligheter för de av 
sina anställda som önskar utöka sin anställningsgrad upp till heltid. Det är vanligtvis så att 
erbjudandet gäller alla anställda i kommunen, men ej garanterar att utökning kan ske vid 
ordinarie arbetsplats. 
 
För att skapa underlag för ett politiskt ställningstagande bör en utredning med ekonomisk 
bedömning genomföras. En undersökning som inventerar efterfrågan av utökad tjänstgöring 
bör ingå.    
 
 
Forts s 28
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 Diarienummer 
   KS 0488/12 
 
§ 187 forts 
 
Medborgarförslag gällande önskad sysselsättningsgrad 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att en 
utredning genomförs för att utreda förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla 
tillsvidareanställda inom vård och omsorg rätt till heltid. Han skriver i sitt övervägande att en 
viktig framtidsfråga för vår kommun, precis som för många andra kommuner, är att ingen 
kommunalt anställd ska behöva arbeta oönskad deltid. En utredning med en ekonomisk 
bedömning bör genomföras där även en inventering av efterfrågan av utökad tjänstgöring bör 
ingå. 
 
En framtida modell för att undvika oönskad deltid ska bygga på de förutsättningar som gäller 
för vår kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 8 november 2013 
Kommunchefens yttrande 17 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 19 november 2012, § 217 
Medborgarförslag daterade mellan daterade i november 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0088/13 
 
§ 188 
 
Redovisning av försörjningsstöd per september 2013 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns och skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning  
 
Försörjningsstöd inklusive arbetsmarknadsinsatser har ökat sedan augusti månad. Det är 
kostnaderna för arbetsmarknadsinsatserna som står för ökningen.  
 
Det rena försörjningsstödet har minskat och ligger på den lägsta nivån under 2013. 
Vid jämförelse perioden januari-september ligger förvaltningen 400 000 kronor bättre till än 
motsvarande period 2012. 
 
Antalet arbetslösa är nu tillbaka på den höga nivå som verksamheten hade före augusti 
månad, en ökning på 8 procent sedan förra månaden. 
 
Sjukskrivna med intyg som inte får ersättning är åter uppe på de höga siffror som var under 
våren, 14 procent för september. 
 
Ej SFI-klara var för september tre procent, en siffra som ligger i trakterna av hur det sett ut 
tidigare under året. 
 
Antalet hushåll som fick försörjningsstöd var 208, en minskning med 38 jämfört med augusti 
månad. Detta är den lägsta siffra verksamheten sett de senaste tre åren. 
 
Barn till föräldrar som får försörjningsstöd minskade kraftigt under september. Det var 47 
barn färre under september månad. Anledningen till denna kraftiga minskning kan vara att 
föräldern eller föräldrarna fått arbete och därigenom kan försörja sig själv alternativt att 
familjerna flyttat från orten, eller en kombination. 
 
Beslutsunderlag  
 
Omsorgsnämndens protokoll 24 oktober 2013, § 201 
Omsorgsförvaltningens skrivelse samt statistik 22 oktober 2013 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0397/13 
 
§ 189 
 
Handläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL för 
tredje kvartalet 2013 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
För tredje kvartalet 2013 fanns tolv ”Ej verkställda beslut” att rapportera. Det innebär att det 
är tolv personer som fått vänta mer än tre månader på verkställighet på ansökan om vård och 
omsorgsboende (vobo). 
 
Två av dessa ärenden var med vid rapporteringstillfället andra kvartalet. 
 
Det ena ärendet med bifallsbeslut fattat den 9 november 2012 är fortfarande inte verkställt.  
Orsaken är att kunden tackat nej till erbjudet vobo vid tre tillfällen.  
 
Det andra ärendet som fanns med vid rapporteringen andra kvartalet har nu blivit verkställt. 
Bifallsbeslut fattades den 27 mars 2013 med verkställighetsdatum den 4 september 2013. 
Orsaken var att kunden tackat nej till erbjudet vobo vid två tillfällen och har varit beviljad 
växelvård i tre veckor med en vecka hemma för att provbo erbjuden bostad innan denne 
tackade ja. 
 
Fem ärenden med bifallsbeslut från april, maj och juni har tackat nej till erbjudna boenden. 
 
Övriga fem ärenden med bifallsbeslut från maj och juni har inte fått erbjudande om vobo på 
grund av att det inte funnits lämpligt/önskat boende att erbjuda. Tre av dessa personer söker 
vobo på Furugården i Los och där har det inte funnits en ledig lägenhet att erbjuda sedan i 
maj. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 24 oktober 2013, § 198 
Omsorgsförvaltningens sammanställning 14 oktober 2013 
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§ 190 
 
Rapport från strukturgruppen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Strukturgruppens syfte är att hitta smartare sätt att lösa kommunkoncernens samlade uppgifter 
på. För närvarande tittar man på IT, personalfunktioner, fastighetsfrågor och informations-
verksamhet. Det är redan klart att kompetens från Ljusdalshem ska användas vid upphand-
lingar och liknande och att kommunens personalenhet ska bistå bolagen med hjälp exempelvis 
vid komplicerade anställningar.  
 
Det är positivt att de höga cheferna i kommunen kommer närmare varandra och 
”koncerntänket” blir bättre och bättre. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 191 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden: 
 
1. Skrivelse från Hälsingerådet till socialminister Göran Hägglund om att det är angeläget 

med en narkotikaklassning av de hälsofarliga varorna gammabutyrolakton (GBL) och 
1,4-butandiol (1,4-BD).  Övrig post 

 
2. En information om Överförmyndarenheten.  KS 0126/10 

 
3. Ung Företagsamhet Gävleborgs rapport från verksamheten 2012-2013. KS 0505/13 
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