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 Diarienummer 
   KS 0004/12 
 
§ 1 
 
Central överenskommelse om Omställningsavtal - KOM-KL från 1 januari 
2012 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Omställningsavtal - KOM-KL som lokalt kollektivavtal i den utformning som framgår 

av bilaga antas.  
 

2. Överenskommelse om särskild ersättning till äldre arbetstagare, som efter uppsägning är 
arbetslösa och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, antas. 

 
 
Sammanfattning  
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppmanar kommunstyrelser att ta beslut om att anta 
lokalt kollektivavtal gällande Omställningsavtal - KOM-KL. 
 
Omställningsavtalet – KOM-KL gäller från och med 1 januari 2012. Kollektivavtalet 
Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och landsting (AGF/KL) upphör då att gälla.  
 
Samtidigt som KOM-KL träder i kraft träder även Överenskommelse om särskild ersättning 
till äldre arbetstagare, som efter uppsägning är arbetslösa och inte längre har rätt till ersättning 
från arbetslöshetsförsäkringen, i kraft. 
  
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets skrivelse 3 januari 2012 
Bilaga 1 och 2 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD), Kenneth Forssell (V): bifall till kommunledningskontorets förslag.  
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 Diarienummer 
     
 
§ 2 
 
Genomgång av personaldokument 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Personalchefen redogör för tre av kommunens personaldokument: 
 
-  Policy avseende kränkande särbehandling 
 
-  Mångfaldspolicy och mångfaldsplan 
 
-  Rehabiliteringspolicy 
 
Vid nästa sammanträde med allmänna utskottet ska resterande personaldokument gås igenom 
och efter det ska man titta på revideringsbehov, möjligheten att samla alla personaldokument 
samt eventuellt hitta en gemensam struktur för dokumenten. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0256/11 
 
§ 3 
 
Medborgarförslag från Ingrid Olsson angående Gång- och Cykelväg 
Viken - Kyrkbyn i Ramsjö 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Medborgarförslaget om gång- och cykelväg Viken-Kyrkbyn i Ramsjö 

bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att kommunen åter 
till Trafikverket aktualiserar frågan om gång- och cykelväg i Ramsjö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2011, § 144 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har skickat medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles och att önskemålet vidareförmedlas till 
Trafikverket som är väghållare och därmed ansvarig för all trafik längs riksväg 83. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår den 29 december 2012 
 
Önskemålet om en gång- och cykelväg efter riksväg 83 i Ramsjö vidareförmedlas till 
Trafikverket som är ansvarig väghållare för den aktuella trafiksträckan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 29 december 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 juni 2011 
Medborgarförslag 26 april 2011 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD), Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag 
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§ 4 
 
Revidering av internräntan 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
Informationen noteras till protokollet. 
  
 
Sammanfattning 
 
För 2013 rekommenderar SKL en internräntesats på 2,9 procent. Det är i linje med SKL:s 
prognos för den långa statsobligationsräntan 2013. För år 2012 rekommenderades i december 
2010 en internränta på 4,2 procent. Med anledning av den kraftiga räntenedgången som skett 
under det senaste året föreslås nu att kommunen när det är görligt använder internräntan 
avseende år 2013 även för år 2012. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar årligen en intern räntesats för kommunernas 
beräkning av kapitalkostnader. Som ett underlag till beräkningar av kommande års 
budgetunderlag fastställs en räntesats i början av varje kalenderår, avseende nästkommande 
år. Internräntan enligt den nominella metoden syftar till att visa den genomsnittliga 
finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. 
 
Den räntesats som rekommenderas ska främst användas vid kapitalkostnadsberäkningar för 
aktiverade investeringar. Det kan vid andra kalkyleringstillfällen vara helt riktigt att göra 
andra bedömningar om räntesatser såsom vid lokala avtalsförfaranden, prissättningar eller 
dylikt där internräntan helt enkelt inte speglar rådande förhållanden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Cirkulär 11:57 från Sveriges Kommuner och Landsting 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Kommunstyrelsen   
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 Diarienummer 
   KS 0614/11 
 
§ 5 
 
Bildandet av regionkommun - information 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Regionstyrelsens ordförande Sven-Åke Thoresson alternativt landstingsstyrelsens 

ordförande Eva Tjernström bjuds in till kommunfullmäktiges sammanträde i januari för 
att informera om regionkommun Gävleborg 

 
 
Sammanfattning 
 
Den 18 november 2011, § 41 beslutade Region Gävleborgs fullmäktige: 
-  

- föreslå att landstingsfullmäktige ansöker om att bilda regionkommun med egen 
beskattningsrätt och ansvar för regionala utvecklingsfrågor. 

- att som konsekvens av detta ansöka om att rollen som samverkansorgan upphör och 
- att den nya regionkommunen ska vara i drift från och med den 1 januari 2015. 
 
Regionfullmäktige beslutade också att kommunerna i regionen tillställs förslaget för 
ställningstagande. Kommunerna i Gävleborg har möjlighet att senast den 7 mars 2012 
inkomma med yttrande till regionfullmäktige om förslaget att bilda regionkommun i enlighet 
med SFS 2010: 630. 
 
Beslutsunderlag 
 
Bildandet av regionkommun från Region Gävleborg och Gävleborgs landsting 14 december 
2011 inklusive sammanträdesprotokoll från Regionfullmäktige 18 november 2011. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Karin Höglund 
Kommunstyrelsen  
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 Diarienummer 
   KS 0581/11 
 
§ 6 
 
Socialberedskap för politiker; ersättningar för förtroendevalda som har 
beredskap för ordförandebeslut inom socialtjänsten 
 
Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Fastställa ersättningar för förtroendevalda som har beredskap för ordförandebeslut inom 

socialtjänsten, enligt förslag. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har tidigare beslutat om delegering av ordförandebeslut till tre ledamöter i 
omsorgsnämnden utöver ordförande och vice ordförande. Förhandlingar om avtal för 
beredskap och jourtjänstgöring för socialsekreterare inom verksamheten för individ- och 
familjeomsorg pågår. Förslaget till rutin för ordförandebeslut beskriver ordningsföljd för 
förfrågan samt ekonomisk ersättning för insatser. 
 
Omsorgsnämnden föreslår den 17 november 2011 att kommunfullmäktige beslutar att 
fastställa ersättningar för förtroendevalda som har beredskap för ordförandebeslut inom 
socialtjänsten enligt förslag. 
 
Social beredskap innebär att ledamöter rycker ut under kvällar och helger för att skriva under 
beslut om omhändertagande och liknande. 
 
Arvode för beredskap och insatser ingår i ordinarie arvode för ordförande och vice 
ordförande. Det som föreslås här är att övriga tre ledamöter i omsorgssnämndens arbetsutskott 
ska kunna få arvode i första hand med halvdagsersättning, vid förrättning över fyra timmar 
med heldagsersättning. Ingen ersättning ges alltså för beredskap. 
 
För alla delegater utgår kostnadsersättning till exempel för resor enligt gängse normer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 17 november 2011, § 228 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 3 november 2011 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C): bifall till omsorgsnämndens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0632/11 
 
§ 7 
 
 Utbyggnad av dagligverksamhet "Jobbet" på Juliasomådet 
 
Allmänna utskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Uppdrag ges till servicehusbolaget enligt bilagda ritning och kostnadsförslag. 
 
2. ”Jobbethuset” överförs i sin helhet till servicehusbolaget och hyrs av Hantverkargården. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sedan 2003/2004 har en verksamhet benämnd ”Jobbet” funnits på Juliasområdet. Behovet av 
platser för nya kunder har ökat och nu behöver verksamheten byggas ut. 
 
Hantverkargården är en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har personer i åldern 16 till 67 år 
rätt till daglig verksamhet. I lagtexten står det att verksamheten ska främja jämställdhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som har insatsen. 
Verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda 
samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges 
inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten ska 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Insatserna ska vara varaktiga och 
samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är 
lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett 
självständigt liv. 
 
I verksamheten finns idag 54 kunder. Verksamheten har 10 grupper av skild karaktär.  
Från höstterminen har åtta nya kunder aviserat att de behöver sysselsättning i verksamheten. 
Tre personer är 16 år och planerar inte att fortsätta studera på gymnasieskola.  
LSS-handläggare/biståndshandläggare Mona Larsson har undersökt vad som gäller för dessa 
unga och det har visat sig att de har rätt till dagligverksamhet eftersom yrkesverksam ålder är 
från 16 år.  
 
Antalet kunder med speciella behov har även det ökat och verksamheten är i behov av en 
utbyggnad av huset ”jobbet” för att kunna ta emot dessa och erbjuda en kvalitativ 
sysselsättning. 
 
 
 
 
Forts s 10
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 Diarienummer 
   KS 0632/11 
 
§ 7 forts 
 
 Utbyggnad av dagligverksamhet "Jobbet" på Juliasomådet 
 
 
Omsorgsnämnden föreslår den 15 december 2011 att kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Uppdrag ges till servicehusbolaget enligt bilagda ritning och kostnadsförslag. 
 
2. ”Jobbethuset” överförs i sin helhet till servicehusbolaget och hyrs av Hantverkargården. 
 
Innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska det kompletteras med yttrande från 
Servicehusbolaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 15 december 2011, § 249 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 28 november 2011 
Kostnadskalkyl, Tillbyggnad av ”jobbet” på Julias 
Ritning, Förslag tillbyggnad ”Jobbet” 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C): bifall till omsorgsnämndens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0633/11 
 
§ 8 
 
Mottagande av ensamkommande flyktingbarn 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ett boende för ensamkommande flyktingbarn inrättas i Ljusdals kommun.  
 
2. Verksamheten drivs av kommunen och tillhör flyktingenheten organisatoriskt.  

 
3. Uppdra åt omsorgsnämnden att skriva avtal med länsstyrelsen om mottagande av 

ensamkommande flyktingbarn. 
 

 
Sammanfattning 
 
Ljusdals kommun har sedan 2007 tagit emot ett antal ensamkommande flyktingbarn som 
placerats i familjehem. Förfrågningar har kommit om att en kommun med våra förutsättningar 
bör kunna ta ett större åtagande för att underlätta för dessa barn. Läget i Sverige karakteriseras 
av platsbrist och låg genomströmning och lång väntan för barnen. Staten överväger därför att 
lagstifta om att kommuner ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. Kommunens ansvar 
består i att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende, 
utse god man samt se till att barnet får skolundervisning. För att ha ett bra beslutsunderlag har 
frågan noggrant utretts. 
 
Omsorgsnämnden förslår den 15 december 2011 att kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ett boende för ensamkommande flyktingbarn inrättas i Ljusdals kommun.  
 
2. Verksamheten drivs av kommunen och tillhör flyktingenheten organisatoriskt.  

 
Ärendet ska kompletteras med yttranden från utbildningsnämnden och Ljusdalshem innan det 
tas upp i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 15 december 2011, § 248 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 28 november 2011 
Utredning – Kring ett eventuellt mottagande av ensamkommande asylsökande barn i Ljusdals 
kommun, daterad 1 november 2011 
Budget ensamkommande barn boende i Ljusdal 
 
 
Forts s 12
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 Diarienummer 
   KS 0633/11 
 
§ 8 forts 
 
Mottagande av ensamkommande flyktingbarn 
 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): Ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige med tillägg av en tredje 
punkt: 
 
3. Uppdra åt omsorgsnämnden att skriva avtal med länsstyrelsen om mottagande av 

ensamkommande flyktingbarn. 
 
Leif Hansen (SRD), Helena Brink (C), Lars Molin (M): bifall till omsorgsnämndens förslag 
samt till ordförandens yrkande. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltog inte Kenneth Forssell (V) i handläggningen av ärendet. 
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 Diarienummer 
   KS 0241/11 
 
§ 9 
 
Kvartalsrapport för kvartal 4: Ej verkställda beslut - SoL och LSS och 
individrapport - LSS 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger omsorgsnämndens kvartalsrapport för kvartal 4, 2011– SoL och LSS över ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f§SoL samt beslut enligt 9 § 
och rapportering enligt 28 f-g §§ LS och Individrapport för kvartal 4, 2011 – LSS över ej 
verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS. 
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 Diarienummer 
   KS 0512/11 
 
§ 10 
 
Svar från IT- och regionministern på Hälsingerådets skrivelse gällande 
nedläggningen av postbud - för kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Hälsingerådet har i två skrivelser till IT- och regionminister Anna-Karin Hatt påpekat 
problem med dels nedläggning av fast telefoni och dels nedläggning av postombud. 
 
Svar har nu kommit från Näringsdepartementet på skrivelsen gällande  nedläggning av 
postombud. 
 
IT- och regionministern skriver att ”hon har förståelse för kommunernas besvikelse över de 
olägenheter som uppstått till följd av förändringarna i Postens ombudsnät. Statens krav på att 
det ska finnas en posttjänst av god kvalitet och hög tillgänglighet i hela landet måste 
naturligtvis tillgodoses. Det ska bland annat finnas en rimlig tillgång till serviceställen, vilket 
innefattar Postens ombudsnät och de tjänster som tillhandahålls där. Tjänsterna säkerställs 
genom de krav på en samhällsomfattande posttjänst som gäller för Posten och reglerna 
återfinns i postlagen, postförordningen och i Postens tillståndsvillkor. 
 
Samtidigt som staten ställer krav på Posten att tillhandahålla en samhällsomfattande 
posttjänst, ställs också avkastningskrav från statens sida. Därför måste bolaget ha möjlighet 
att göra förändringar i verksamheten när förutsättningarna förändras och vart femte år tecknar 
Posten nya centrala avtal med ombud. Dessa beslut, som rör den praktiska utformningen av 
postservicen, fattas av Posten och dess ledning. Ministern har dessvärre inga möjligheter att 
påverka sådana operativa beslut. Om statens krav på postservicen inte skulle uppfyllas 
rapporterar Post- och telestyrelsen (PTS) , i egenskap av tillsynsmyndighet, detta till 
regeringen som då bedömer om det finns anledning at vidta några åtgärder. 
 
På grund av klagomål som riktats mot förändringarna som Posten vidtagit har PTS låtit 
genomföra en särskild undersökning av det nya ombudsnätet. Ministern kan nämna att just i 
frågan om ombudets/butikens läge, har undersökningen ifrågasatt Postens eget system för 
identifiering och verifiering av alternativa ombud. Undersökningens generella slutsats är dock 
att servicen till stora delar motsvarar kraven på en samhällsomfattande posttjänst och 
förändringarna bedöms, med några undantag ligga inom ramen för gällande riktlinjer. 
Avrapporteringen visar att det finns förbättringsområden och nästa steg i det här arbetet för 
PTS är att tillsammans med Posten bland annat, se över hur gällande riktlinjer tillämpas. 
 
Forts s 15
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 Diarienummer 
   KS 0512/11 
 
§ 10 forts 
 
Svar från IT- och regionministern på Hälsingerådets skrivelse gällande 
nedläggningen av postbud för kännedom 
 
 
Mer information kring slutsatserna och rekommendationerna finns att läsa i rapporten Analys 
av förändringar i Postens ombudsnä't (PTS-ER-2011:27) på PTS hemsida www.prs.se”. 
 
Ministern skriver att hon värdesätter att vi låtit henne ta del av våra synpunkter och försäkrar 
att hon noga följer vad som händer på området. 
 
Beslutsunderlag 
 
Näringsdepartementets skrivelse 20 december 2011 
Hälsingerådets skrivelse gällande nedläggning av postombud 30 september 2011 
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§ 11 
 
Information om utvecklingscentrum 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Anna-Karin Zachrisson-Larsson som är rektor på Utvecklingcentrum, UC, informerar om 
verksamheten. 
 
Utvecklingcentrums verksamhet är omfattande och delas upp i: 
 
KOMVUX SFI UPPDRAG 
Studieverkstad Yrkes SFI omvårdnad Företagsutbildningar 
Orienteringskurs Etableringsuppdraget Fas 3 - Återinträde 
Hälsingevux Motivationspedagogik Starta eget 
Studieformer Individuellt val Sigrid 
Yrkvux  Omvårdnadslyftet 
Yrkvux lärling  Bra före 
 
 
GRUV VÅRD- OMSORGSPROGRAMMET SYV 
Grundskoleämnen VO-College Ungdomar och vuxna Vägledning 
Svenska som andraspråk Omvårdnadslyftet CSN 
 Handledarutbildning Studieteknik
 HLR Ungdomsuppföljning 
  Elevhälsan 
 
LÄRCENTRA CLARA VALLIS 
Studerande Högskolan  Företagskuvös 
Resurs- Teknisk & Uthyrning av kontor 
Administrativ support 
Tentamensmöjligheter 
Högskolerum 
 
Det totala antalet elever på utvecklingscentrums olika utbildningar är cirka 450-500. 
 
Anna-Karin påpekar att det framför allt när det gäller uppdragsverksamheten finns problem 
att hinna med att ta hand om de uppdrag man tilldelas. Det skulle behövas en resurs som 
ansvarar och tar hand om den verksamheten. 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-01-10                  

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 
 Diarienummer 
     
 
§ 12 
 
Remisskonferens; Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ordföranden informerar om inbjudan till remisskonferens: Bredbandsstrategi för Gävleborgs 
län 15 februari 2012. 
 
Han föreslår att kommunstyrelsens presidium deltar i konferensen. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-01-10                  

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
     
 
§ 13 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Kommunens yttrande sänt till länsstyrelsen Gävleborg gällande remissversionen av 

”Värna Vårda Visa” ett regionalt program för skötsel och förvaltning av skyddade 
områden i Gävleborgs län. KS 0535/11 

 
2. Minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen för implementering av FN-

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Ljusdals kommun. 
KS 0611/11 

 
3. Avtal om aktieöverlåtelse avseende aktier i X-Trafik AB. KS 0591/11 
 
4. Rapport från verksamheten 2010/2011 – Ung Företagsamhet i Gävleborg. KS 0587/11 

 
5. Skrivelse från Svensk Handel Ljusdal och Företagarna Ljusdal om utveckling på 

Östernäsområdet. KS 0464/10 
 

6. Region Gävleborgs sammanträdesprotokoll 18 november 2011, § 45 – Förslaget till 
Näringslivsprogram antas. KS 327/11 
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