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 Diarienummer 
   KS 0071/11 
 
§ 141 
 
Gatubelysning i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till kommunstyrelsen. 
 
2. Till nästa sammanträde med kommunstyrelsen ska ingen ytterligare vägbelysning raseras 

(om det inte är nödvändigt av säkerhetsskäl). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har cirka 1 200 belysningsstolpar längs med statliga vägar och många av dem 
börjar nu bli gamla och behöver bytas ut. Den kommunala vägbelysningsbudgeten räcker inte 
till för att byta ut och underhålla alla stolparna och därför utarbetades en gatubelysningspolicy 
som kommunstyrelsen antog den 1 mars 2012, § 101. 
 
I policyn står att kommunen ska vara huvudman för gatubelysningsanläggningar där kommunen är 
huvudman för gator, vägar och GC-vägar enligt detaljplan samt inom Hybo, Tallåsen, Färila, Järvsö, 
Los och Ramsjö tätorter.  

Belysningspunkter ska finnas längs huvudvägar, längs GC-vägar som snöröjs vintertid (om de inte 
får tillräcklig belysning från närliggande väg) samt torgytor. Belysning kan i undantagsfall även 
placeras på annan plats utifrån särskild anledning. Grundtanken är dock att utifrån ett miljöperspektiv 
vara sparsam med elförbrukningen. 

Längs statlig väg där huvudmannen (Trafikverket) ej påtar sig ansvaret för gatubelysning kan 
kommunen påta sig ansvar för gatubelysning enligt följande villkor: 

• Tätort enligt statistiska centralbyråns begrepp 

• Busshållplats med permanent påstigningsplats för skolbarn 

• Gång- och cykelväg som regelbundet används till och från skolan och större arbetsplatser  

• Markerade övergångsställen eller platser där oskyddade trafikanter ofta korsar körbana 

• Korsningar med hög trafikbelastning och olycksrisk  

• Särskilda anläggningar av allmänhetlig karaktär 
I övriga områden ska det vara enskilt huvudmannaskap för gatubelysningsanläggningar. 

Gatuchef Emma Nordebo Snygg informerar om belysningsanläggningar som raserats i 
enlighet med gatubelysningspolicyn. 
 
 
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
   KS 0071/11 
 
§ 141 forts 
 
Gatubelysning i Ljusdals kommun 
 
Brev har skickats inför rasering till boende längs följande belysningsanläggningar. Rasering 
har genomförts före juli 2012: 
 
Lillhaga, Los 
Milberget, Los 
Karlsfors, Los 
Hälsinge-Nybo 
 
Nybo (har varit släckt sedan länge) 
Skästra (har varit släckt sedan länge) 
 
Brev har skickats (i juli 2012) om rasering till boende längs följande belysningsanläggningar:  
 
Hedsta, Tallåsen (släcktes 28 augusti 2012, belysning vid busshållsplatserna lyfts till 
samhällsutvecklingsutskottet) 
Nordsjö, Järvsö  (de boende tar själva över abonnemanget) 
Nylandet, Mellansjö 
 
Pållamon - Skansen släcktes 23 augusti 2012 
 
Rasering som är planerad höst/vinter 2012/2013 
Lillån                                         1 abonnemang 
Hedsta                                    3 abonnemang 
Skansen - Pållamon            2 abonnemang 
Dellmyran                               7 ljuspunkter 
Gåda                                        1 abonnemang 
Sund                                         5 abonnemang  Hur gör vi med bron? 
Huskasnäs                            1 abonnemang 
Kvarndammen                      4 ljuspunkter   Det finns inget ab. på denna anl.  efter 
  nedläggning av kraftstation. 
Sjöbo Bjuråkersvägen    11 ljuspunkter 
 
Rasering är också planerad i Sidskogen, Fågelsjö station, Kårböle 
mot Loos och Kåråvägen Kårböle, västerut mot Sveg i Kårböle och 
Ygskorset Hammarnvägen Sven Ols vägen och här kommer brev att skickas ut. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 142 
 
Information om Centrumutvecklings utredning om Östernäs 
handelsområde 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Monica Bruvik från företaget Centrumutveckling presenterar utredningen 
”Marknadsförutsättningar & koncept Östernäs” som företaget gjort om Östernäs 
handelsområde på uppdrag av Peab. 
 
Uppdraget var att ta fram en kommersiell idé och strategi för Östernäs som stärker 
fastighetens marknadspotential och dess attraktionskraft. 
 
  
Beslutsexpedierat 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0358/12 
 
§ 143 
 
Information om jämställdhetsintegrering 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utredaren Malin Fundin informerar om jämställdhetsintegrering, eller jämtegrering som det 
också kallas. I Ljusdals kommun finns beslut om att man ska arbeta med CEMR, 
jämställdhetsplanen och jämställda avtal. CEMR handlar om hur vi i våra verksamheter 
agerar mot våra kunder/brukare medan jämställdhetsplanen handlar om hur vi jobbar internt 
inom kommunen. 
 
En grundföresats med jämtegrering är att män och kvinnor ska ha samma makt att forma 
samhället och sina liv. 
 
Omsorgsförvaltningen står i begrepp att börja arbeta med jämtegrering och tanken är att man 
ska börja på beroendemottagningen för att titta på om manliga och kvinnliga missbrukare 
bemöts olika av personalen där.  
 
I omsorgsnämnden kommer ärendet upp för beslut den 20 september 2012.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0266/12 
 
§ 144 
 
Direktiv för upphandling av översyn av kommunens organisation 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Direktiven för upphandling av översyn av kommunens organisation godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2011, § 318 att en översyn av den nya 
organisationen ska genomföras av extern resurs två år efter genomförandet.  
 
Syftet med översynen är att undersöka och utvärdera om de förväntade effekterna av 
omorganisationen uppnåtts. Vidare ska utredaren utifrån utvärdering och omvärldsanalys 
föreslå förändringar. 
 
Kommunchefen har tillsammans med kommunens utredarenhet utarbetat direktiv för 
utredningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Direktiv för upphandling av översyn av kommunens organisation 4 september 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2011, § 318 
 
 
Beslutsexpedierat 
Utredarenheten 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0032/12 
 
§ 145 
 
Information från personalenheten 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar om att rekryteringsfirman som 
kommunen anlitade vid det förra försöket att rekrytera en förvaltningschef till utbildnings-
förvaltningen har tackat nej till vidare samarbete med kommunen. 
 
Därför ska ny upphandling genomföras för att hitta en rekryteringsfirma som kan hjälpa till 
med både rekrytering av utbildningschef och kommunchef. 
 
Tillsammans med Inköp Gävleborg ska en uppdragsbeskrivning tas fram och sedan ska 
upphandlingen pågå i tre veckor innan vi förhoppningsvis har en ny samarbetspartner och 
rekryteringsprocesserna kan starta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 146 
 
Budget 2013 KLK 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunledningskontorets förslag till budgetramar 2013 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fattade den 18 juni 2012, § 121 beslut om en utökad budgetram om 2 
miljoner kronor för kommunstyrelsens verksamheter. 
 
Av de beslutade 2 miljoner kronorna i utökad ram för kommunstyrelsen föreslår 
verksamheten en fördelning om 1,5 miljoner kronor till samhällsutvecklingsförvaltningen 
respektive 500 000 kronor till kommunledningskontoret.   
 
De 500 000 kronorna i utökad ram för kommunledningskontoret föreslås utöka IT-enhetens 
budget då det är den enhet inom kommunledningskontoret som har de största 
kostnadsökningarna till följd av behov av utökat IT-stöd samt även uppgradering av befintligt 
IT-stöd.  
 
Inom kommunledningskontoret föreslås även omdisponering inom ram mellan enheterna. 
 
Av kommunfullmäktige beslutad budgetram i juni har justerats med förändrade 
kapitalkostnader för 2013 i enlighet med beslutade budgetförutsättningar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens skrivelse 3 september 2012 
Förslag ramar driftbudget 2013 
Förslag ELP driftbudget 2014-2015 
Förslag ramar investering 2013 
Förslag ELP investering 2014-2015  
Konsekvensanalyser från IT-enheten KLK 5 och 6 
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 Diarienummer 
   KS 0383/12 
 
§ 147 
 
Kommunens skattesats budgetår 2013 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Skattesatsen för budgetår 2013 skall vara 22,36 öre per skattekrona. 
 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av beslutad skatteväxling gällande övertagande av hemsjukvården föreslås att 
skattesatsen höjs med 22 öre till 22,36 öre per skattekrona, vilket innebär 22,36 % av den 
beskattningsbara inkomsten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens skrivelse 31 augusti 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0161/11 
 
§ 148 
 
Motion från Ingrid Olsson (C) om "språkvåldet" 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ingrid Olsson (C) har ställt en motion till kommunfullmäktige gällande ”språkvåldet”. I 
motionen skriver hon att ”språkvåld” klart kan jämställas med fysiskt våld, eftersom den som 
blir kränkt får ”blåmärken i själen”. Antalet ärenden gällanden kränkande särbehandling hos 
Skolinspektionen/Barn-och elevombudet har nästan fördubblats från 2009 till 2010. 
 
Ingrid Olsson föreslår att kommunfullmäktige beslutar att, liksom för all annan fysiskt 
kränkning och mobbning, nolltolerans ska gälla även för ”språkvåldet” i Ljusdals kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2012, § 87 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har från kommunstyrelsen skickats till Ljusdals kommuns ledningsgrupp (LKL) för 
yttrande. LKL skriver, genom kommunchef Nicklas Bremefors, att det naturligtvis är värt att 
beakta att ett kränkande språkbruk aldrig ska vara accepterat. Men att införa en nolltolerans 
mot ”språkvåldet”, för alla kommunens medborgare, torde vara omöjligt att efterleva. Utifrån 
detta anser kommunchefen att motionen ska avslås. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ingrid Olsson lämnade en 
liknande motion till kommunfullmäktige 2005. Kommunfullmäktige ansåg då att det inte var 
möjligt att fatta ett beslut om en generell nolltolerans, men att i stället sträva efter att allmänt 
uppmärksamma vikten av ett vårdat språk, ta ansvar och vara goda förebilder. 
 
Kränkande språkbruk ska aldrig accepteras, men att införa en nolltolerans mot ”språkvåldet” i 
Ljusdals kommun och för alla kommunens medborgare blir nog däremot omöjligt att 
efterleva. 
 
Vikten av att ha ett vårdat språkbruk ska betonas, eftersträvas och uppmärksammas. Alla vi 
som bor i Ljusdals kommun har ett gemensamt ansvar att vara goda förebilder för ett vårdat 
språk. 
 
 
 
Forts s 13
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 Diarienummer 
   KS 0161/11 
 
§ 148 forts 
 
Motion från Ingrid Olsson (C) om "språkvåldet" 
 
 
Med anledning av att en nolltolerans blir svår att efterleva föreslås att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 20 augusti 2012 
Yttrande från LKL 27 juni 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2011, § 87 
Motion om ”språkvåldet”, 10 mars 2011 
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 Diarienummer 
   KS 0225/11 
 
§ 149 
 
Motion från Maj-Britt Tönners och Helena Brink (C) om att omlokalisera 
fjärrvärmeverket i centrala Ljusdal 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Maj-Britt Tönners och Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I 
motionen skriver de: 
 
”Det kommunala energibolaget Ljusdals Energi AB, står i begrepp att göra stora investeringar 
i värmeverket. Pannan på Östernäsområdet ska rivas och en ny är tänkt att byggas intill den 
nuvarande med en skorsten lika hög som den redan befintliga. En så kallad ackumulatortank 
för att lagra värme i är under planering. Den blir cirka 40 meter hög och blir ett riktigt 
landmärke med plåtfasad. Den befintliga pannan är i sitt slutskede av sin livslängd (30 år) och 
är mogen för nybyggnad inom 10 år. Investeringar inom fjärrvärme har lång livslängd, vilket 
gör att det är få tillfällen till nytt strategiskt tänkande. 
 
Sammantaget innebär detta att det finns ett tillfälle nu, som inte återkommer de närmaste 30-
40 åren att fundera över om fjärrvärmen i Ljusdal är rätt lokaliserad. 
 
Värmeverkets byggnader kommer att dominera centrala Ljusdal när det är färdigbyggt. Alla 
transporter av biobränslen blir allt mera påtagligt liksom upplag av spån/flis som dammar 
etcetera Det kan bli ett miljöproblem som Ljusdals invånare inte accepterar, med dryga 
efterräkningar som följd. 
 
Vi anser att en alternativ lokalisering av värmeverket ska prövas innan spaden sätts i jorden 
och låser oss för minst 30 år fram i tiden.  Ett område som absolut ska undersökas är Bränta. 
Där finns alla naturliga förutsättningar för en sådan lokalisering. Kopplingen till Trätåg och 
andra planer som finns för området faller väl in i bilden.” 
 
I motionen yrkas att Ljusdals kommun skyndsamt utreder om det är möjligt att omlokalisera 
fjärrvärmeverket i centrala Ljusdal till annan lämplig plats där Bräntaområdet borde 
undersökas närmare. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande remitterade 12 maj 2011 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Forts s 15
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 Diarienummer 
   KS 0225/11 
 
§ 149 forts 
 
Motion från Maj-Britt Tönners och Helena Brink (C) om att omlokalisera 
fjärrvärmeverket i centrala Ljusdal 
 
Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2011, § 142. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till Ljusdal Energi AB. 
 
Ljusdal Energi AB skriver i sitt yttrande att det som styr lokaliseringen av värmeverket är de 
beslut som låg till grund för befintlig lokalisering samt de tre nya detaljplaner för 
handelsområdet, sport- och fritidsområdet samt industriområdet som beslutades för Östernäs 
2009. Dessa beslut har sedan sina i kraftträdanden följts av Ljusdal Energi och är idag i sitt 
slutskede med ombyggnad och uppgradering inklusive nya miljötillstånd för värmeverket 
samt rivning av den befintliga gamla Östernäspannan. 
 
Ljusdal Energi skriver att de sedan detaljplanen vann laga kraft arbetat systematiskt och riktat 
på att uppfylla dess intentioner och krav på tidpunkter. För att kunna stänga Östernäs panna i 
tid för att starta bygget av handelsområdet behöver befintlig panncentral utökas med 10 MW 
produktionskapacitet. Detta arbete är med nuvarande plan i fas och kommer att kunna 
genomföras i tid. Om utbyggnad av befintlig panncentral inte kan ske enligt gällande 
detaljplan försenas rivning av befintlig panna med den tid som bygge av ny panncentral och 
anslutningsledningar tar. Denna process måste också föregås av en ny miljöprövning. Tiden 
för denna process är minst 4-5 år. 
 
Kostnader för en ny panncentral på ny plats inklusive utökning av kapaciteten är beräknad till 
cirka 250 MSEK. Detta är cirka 150 MSEK mer än den beräknade kostnaden för den i nuläget 
tänkta investeringen i befintlig panncentral. Utöver detta kommer kostnader för rivning och 
avetablering av befintlig panncentral samt byggande av anslutningsledningar till ledningsnätet 
från ny panncentral. Kostnaden för denna anslutningsledning är beroende på längd och 
förhållanden, men om Bränta är den tänka platsen är kostnaderna beräknade till cirka 30 
MSEK om den kan samförläggas med till exempel järnvägsspåret. 
 
Denna kostnadsökning kommer att öka priset för Ljusdal Energis fjärrvärmekunder utan att ge 
någon tydlig fördel för Ljusdal Energi. Kostnadsökningarna bedöms vara i storleksordningen 
10-15 % av de totala kostnaderna vilket skulle innebära en motsvarande prisökning på 
fjärrvärmepriset. Detta skulle innebära minskad konkurrenskraft både för fjärrvärmen och för 
de näringsidkare som använder fjärrvärme, samt leda till ökade kostnader för övriga brukare. 
 
Ljusdal Energi AB anser med hänvisning till ovanstående att det inte är lämpligt att 
omlokalisera värmeverket. 
 
 
 
 
Forts s 16
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 Diarienummer 
   KS 0225/11 
 
§ 149 forts 
 
Motion från Maj-Britt Tönners och Helena Brink (C) om att omlokalisera 
fjärrvärmeverket i centrala Ljusdal 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdal Energi i sitt yttrande 
skriver att det som styr nuvarande lokalisering av värmecentralen vid Östernäs, pågående 
ombyggnad och uppgradering, är det beslut som låg till grund för befintlig lokalisering samt 
de detaljplaner som kommunfullmäktige fattade beslut om under 2009. 
 
En placering av värmeverket i Bränta ger inte Ljusdal Energi några tydliga fördelar. Stora 
kostnadsökningar för ny panncentral, prisökningar för fjärrvärme, minskad konkurrenskraft 
både för fjärrvärme och för de näringsidkare som använder fjärrvärme samt ökade kostnader 
för övriga brukare blir sannolikt resultatet om värmeverket skulle flyttas. 
 
I motionen beskrivs att kopplingar till Trätåg ”faller väl in i bilden” vilket det finns delade 
meningar om utifrån den vilja som nyligen presenterats från företaget, om tänkt 
etableringsställe. 
 
Ordföranden föreslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 23 augusti 2012 
Yttrande från Ljusdal Energi AB 5 mars 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2011, § 142 
Motion, 7 april 2012 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Marie-Louise Hellström (M): bifall till ordförandens 
förslag. 
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17 

 Diarienummer 
   KS 0628/11 
 
§ 150 
 
Motion från Helena Brink (C) gällande att samordna resurser på 
landsbygden genom att upphandla Lokala Utförare (LUT:are) 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon föreslår att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda vilka tjänster som utförs på 
landsbygden i Ljusdals kommun och lämna ett förslag till genomförande av upphandling av 
lokala utförare (LUT:are). 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012, § 13 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till Inköp Gävleborg, AB Ljusdalshem, 
omsorgsnämnden och samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Inköp Gävleborg skriver i sitt yttrande att använda offentlig upphandling för att möjliggöra 
för lokala leverantörer är en möjlighet vi använder oss av inom flera områden, bland annat för 
fastighetsskötsel, städning och leverans av livsmedel. Att möjliggöra är ett tydligt uppdrag 
från ägare till Inköp Gävleborg och till beställande förvaltningar från såväl politisk som 
tjänstemannaledning i Ljusdal idag. 
 
Att använda avgränsningar som diskriminerar en leverantör från att kunna leverera tjänst i 
viss geografiskt område är inte förenligt med lagstiftningen för offentlig upphandling (LOU). 
Inköp Gävleborgs uppfattning är dessutom att ett sådant agerande minskar marknadsytan för 
våra företagare och ger dem sämre förutsättningar till utveckling genom konkurrens på andra 
platser i andra kommuner. 
 
Sammanfattningsvis är ett arbetssätt som möjliggör för lokala företag att medverka vid 
offentlig upphandling i Ljusdal något som sker idag och fortsatt utveckling av detta sker 
löpande. 
 
 
 
 
Forts s 18
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 Diarienummer 
   KS 0628/11 
 
§ 150 forts 
 
Motion från Helena Brink (C) gällande att samordna resurser på 
landsbygden genom att upphandla Lokala Utförare (LUT:are) 
 
AB Ljusdalshem skriver att de har personal som utför vaktmästartjänster i Ljusdal, Färila och 
Järvsö. Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011 att kommunens fastighetsenhet 
ska samordnas med AB Ljusdalshem och att det ska utredas var den organisatoriska  
tillhörigheten för institutions- och övriga vaktmästare är i koncernen. Ljusdalshem kan 
konstatera att det utförs vaktmästeritjänster från många förvaltningar och koncernbolag på 
samma orter och att en samordning skulle ge stora samordnings- och effektiviseringsvinster.  
 
Omsorgsnämnden ser positivt på att fler tjänster finns tillgängliga för att underlätta kvar-
boende på landsbygd. Samtidigt är det av största vikt att det finns ett lokalt engagemang för 
de tjänster som i så fall ska tillhandahållas. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver att Ljusdal Vatten AB och enheten gata/park redan i 
dag samordnar vissa tjänster i kommunens ytterområden. Kommunfullmäktiges beslut om 
samordnad fastighetsförvaltning är för närvarande under utredning och en av fråge-
ställningarna är att utreda samordning mellan flera aktörer, till exempel Ljusdalshem, 
Fastighetsenheten, Gata/parkenheten och Ljusdal Energi (VA och Renhållning). Arbetet med 
att samordna kommunens resurser pågår och förvaltningen ser positivt på att fler aktörer 
involveras. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande; att använda sig av ett arbetssätt som 
möjliggör för lokala företag att enklare kunna medverka vid offentlig upphandling är ett 
tydligt direktiv till Inköp Gävleborg från ägarna. Att däremot använda sig av avgränsningar 
som diskriminerar någon leverantör från att kunna leverera en tjänst i ett geografiskt område 
är däremot inte förenligt med lagstiftningen för offentlig upphandling. 
 
Att subventionera tjänster med offentliga medel/utförare som motionären föreslår, inom 
områden där det finns privata aktörer, kan vara tveksamt utifrån ett konkurrensperspektiv. Att 
samordna kommunens resurser mellan olika förvaltningar och bolag till exempel genom en 
samordnad fastighetsförvaltning är möjligt och också ett arbete som redan är påbörjat. 
 
För närvarande pågår ett projekt finansierat av Vinova med säte inom Inköp Gävleborg och 
där områden i och runt Ramsjö och Los kommer att involveras. Inom projektet kommer nya 
möjligheter för det motionären efterfrågar vad gäller upphandling belysas. Utan att på något 
sätt föregå resultatet av projektet är det väl tänkbart att det kan utmynna i förslag till en 
förändrad lagstiftning, då nuvarande LOU inte alla gånger går hand i hand med 
förutsättningarna på landsbygden. 
 
Motionärens ambitioner är goda men att utifrån ovanstående redogörelse föreslås att motionen 
avslås och att inte några kommunala resurser ska användas till ytterligare utredningar innan vi 
ser resultatet av pågående arbete, utredningar och projekt. 
 
Forts s 19



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-09-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0628/11 
 
§ 150 forts 
 
Motion från Helena Brink (C) gällande att samordna resurser på 
landsbygden genom att upphandla Lokala Utförare (LUT:are) 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 23 augusti 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 2 maj 2012 
Omsorgsnämndens protokoll 19 april 2012, § 67 
Yttrande från AB Ljusdalshem, 12 april 2012 
Yttrande från Inköp Gävleborg, 8 mars 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 januari 2012, § 13 
Motion, 21 december 2011 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): bifall till motionen. 
 
Leif Hansen (SRD): avslag till motionen.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer de två yrkandena emot varandra och finner att motionen avslås. 
 
Omröstning begärs. 
 
Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för avslag till motionen och Nej-röst till bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med två Ja-röster, inklusive ordförandens utslagsröst, mot två Nej-röster finner ordföranden 
att allmänna utskottet beslutar att avslå motionen. 
 
Omröstningsprotokoll 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Bäckman (S) X   
Leif Hansen (SRD) X   
Lars Molin (M)  X  
Marie-Louise Hellström (M)  X  
Summa: 2 2  
Totalt: 4 
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 Diarienummer 
   KS 0221/12 
 
§ 151 
 
Medborgarförslag gällande Norra Järnvägsgatan 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att förslaget vidareförmedlas till Trafikverket som 

är ansvarig väghållare. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige i vilket det föreslås att de nedslitna 
farthindren tas bort på Norra Järnvägsgatan, att övergångsställena flyttas och att räcken sätts 
upp för att styra gångtrafikanterna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 4 juni 2012, § 98 att medborgarförslaget skickas till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från 
samhällsutvecklingsförvaltningen i ärendet. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser i tjänsteskrivelse att medborgarförslaget bör 
vidareförmedlas till Trafikverket som är väghållare. Ljusdals kommun har för närvarande 
inget ansvar för genomfarten i Ljusdal och kan därför inte ändra utformningen av vägen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdals kommun för närvarande 
inte har ansvar för beskriven genomfart och därför inte kan ändra utformningen av 
genomfartsvägen. 
 
De synpunkter som finns i medborgarförslaget är viktiga både vad gäller miljö och funktion 
för genomfarten. Medborgarförslaget ska vidareförmedlas till Trafikverket som är ansvarig 
väghållare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 16 augusti 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 27 juni 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 maj 2012, § 98 
Medborgarförslag gällande Norra Järnvägsgatan 3 april 2012 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0621/11 
 
§ 152 
 
Medborgarförslag gällande hjälp med snöröjning och sandning för äldre 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att kommunen 
utreder möjligheten för de äldre att få hjälp med snöröjning och sandning, framförallt för de 
som bor längst ut i periferin av kommunen, men förslaget ska gälla alla som har svårt med sitt 
boende på grund av vintriga förhållanden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 304 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen remitterade medborgarförslaget till omsorgsnämnden och samhälls-
utvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Omsorgsnämnden föreslår den 21 juni 2012, § 114 att medborgarförslaget godkänns. 
Omsorgsförvaltningen skriver i sitt yttrande den 1 juni 2012 att det i kommunen finns ett antal 
serviceföretag som är inriktade på det slag av tjänster som efterfrågas i medborgarförslaget. 
Det kan därför vara tveksamt ur konkurrenssynpunkt att kommunen levererar subventionerade 
tjänster på en marknad som också sysselsätter privata entreprenörer. Däremot ser 
förvaltningen positivt på att man där lokala förutsättningar medger gör som kommunens 
arbetsmarknadsenhet (AME) gör i Kårböle. Där bedriver AME i samarbete med byalaget ett 
försök att som en arbetsmarknadsåtgärd tillhandahålla en lokal serviceman. Här betonas att 
initiativet till detta kommer från byalaget, vilket bedöms som största vikt för att lyckas. 
 
Servicemannen är anställd av AME och avlönas delvis med statsbidrag. Byalaget utgör lokal 
arbetsledning och svarar för kontor, telefon, resekostnader och annan utrustning. 
Servicemannen ansvarar för att hjälpa ortsbefolkning och föreningar med mindre 
kvalificerade reparationsarbeten, rådgivning och förmedling av mer tidskrävande tjänster som 
gräsklippning och snöskottning. Även för mer kvalificerade tjänster fungerar servicemannen 
som rådgivare och förmedlare till lämplig leverantör. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser det ur konkurrenssynpunkt vara tveksamt att 
kommunen levererar subventionerade tjänster på en marknad som också sysselsätter privata 
entreprenörer. 
 
Forts s 22 
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 Diarienummer 
   KS 0621/11 
 
§ 152 forts 
 
Medborgarförslag gällande hjälp med snöröjning och sandning för äldre 
 
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att kommunen inte kan utföra tjänster 
av föreslagen typ genom tvång vid privata bostäder. Medborgarförslagets ambition, att skotta 
snö och sanda för att äldre ska kunna bo kvar hemma är dock en god tanke. 
 
Det kan också vara tveksamt om en kommun ur konkurrenssynpunkt kan leverera tjänster på 
en marknad som sysselsätter privata entreprenörer. 
 
I samband med privat hemtjänst kan det mot en tilläggsavgift väljas till servicetjänster, med 
möjlighet till ROT- och RUT-avdrag. 
 
Vissa möjligheter kan finnas att genom samverkan mellan byalag och AME bedriva en del 
serviceuppgifter under begränsad tid. Byalaget kan också ta initiativ till att samtala och avtala 
om tänkbara lösningar, utifrån för orten rådande förhållanden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 20 augusti 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 29 juni 2012 
Omsorgsnämndens protokoll 21 juni 2012, § 114 
Kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2011, § 304 
Medborgarförslag gällande hjälp med snöröjning och sandning till äldre 19 december 2012  
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (M), Leif Hansen (SRD): bifall till ordförandens 
förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0242/12 
 
§ 153 
 
Ansökan från ABF Ljusdal om medel till projektidé "Mötesplats 
Gärdeåsen" 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ansökan från ABF Ljusdal om projektmedel till projektet ”Mötesplats Gärdeåsen” 

bifalls. 
 
 
Sammanfattning 
 
ABF Ljusdal ansöker om bidrag till ett projekt med 300 000 kronor per verksamhetsår. 
 
ABF Ljusdal beskriver en projektidé kallad ”Mötesplats Gärdeåsen”. Ett integrations- och 
folkbildningsprojekt med syfte att via folkbildningen verka för kulturell förståelse och 
delaktighet i samhället. Dessutom vill man skapa förutsättningar för individen att kunna 
påverka sina livsvillkor i vardagen, samhället och arbetslivet. Projektet ska pågå i tre år för att 
därefter permanentas. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och omsorgsnämnden har fått 
möjlighet att yttra sig i ärendet. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att delar av beräknade personalresurser i projektet 
samt viss verksamhet under projekttiden skulle kunna integreras till Kläppa fritidsgård i syfte 
att förebygga segregation mellan ungdomar i Ljusdal och i hela kommunen. 
 
Utbildningsförvaltningen ser positivt på ABF:s projektidé. Förvaltningen anser att detta 
projekt ger möjligheter till ökad kulturell förståelse och delaktighet i samhället. Man tror 
också att projektet skulle ge Gärdeåsskolan förutsättningar till bättre föräldrakontakter med 
nysvenska föräldrar. Detta skulle förmodligen också underlätta skolans arbete med 
genusfrågor. Trots att förvaltningen är positiv till projektet finns det dock inget utrymme i 
nämndens budget för att bidra till en kommunal finansiering. 
 
Omsorgsnämnden föreslår att ansökan om projektmedel avslås. De anser dock att projektets 
syfte är angeläget och upplägget genomarbetat. Förvaltningen ser behov av att på flera sätt 
stödja flyktingars och andra nysvenskars anpassning och välbefinnande i vårt samhälle. 
Förvaltningen har dock allvarliga invändningar gällande finansieringen. Eftersom övriga 
deltagare inte kan tänkas bidra annat än under en begränsad tid kommer det efter projekttiden 
ligga helt på kommunen att driva verksamheten vidare för cirka 1 miljon kronor per år. Man 
kan heller inte se att kommunen skulle kunna göra motsvarande besparingar i andra kostnader 
kring målgrupperna. 
 
Forts s 24
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 Diarienummer 
   KS 0242/12 
 
§ 153 forts 
 
Ansökan från ABF Ljusdal om medel till projektidé "Mötesplats 
Gärdeåsen" 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 139 
Utbildningsförvaltningens skrivelse 27 juni 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 juni 2012 
ABF:s projektansökan och projektbeskrivning 22 maj 2012 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): bifall till ansökan. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Leif Hanssons bifallsyrkande och 
finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0180/12 
 
§ 154 
 
Ansökan om kredit i förbindelse med pilotprojektet för nyanländas 
yrkesidentitet 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Ärendet tas upp igen när ny information tillkommit. 
 
 
Sammanfattning  
 
Vänskaps- och integrationsföreningen (VIF) ansöker om en tillfällig kredit för ett pilotprojekt. 
Projektet avslutas 1 februari 2013. Projektet är finansierat av Arbetsförmedlingen men 
föreningen är i behov av likvida medel. Krediten kan först återbetalas efter utbetalning från 
Arbetsförmedlingen. Behovet av likvida medel uppgår till sammanlagt 297 tkr. 
 
Kommunchefen skriver i sin tjänsteskrivelse 23 maj 2012 att kommunstyrelsen är 
medelsförvaltare och kan bevilja ett kortfristigt lån till föreningen. Det regelverk som styr 
detta är kommunens Finanspolicy. I den står det att utlåning till föreningar får förekomma i 
mycket begränsad omfattning. Undertecknad anser att både tidsaspekten och summan skulle 
kunna anses som begränsad i sin omfattning.  
 
Däremot har föreningen inte kunnat presentera någon information om föreningens 
ekonomiska ställning. Möjligen kan man, för att minska risken i åtagandet, avtala med 
föreningen att återbetalningar från Arbetsförmedlingen oavkortat skall gå till kommunen. Om 
utbetalningar sker under projekttiden kan ny kredit utbetalas vid behov med maximalt upp till 
kreditgränsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2012, § 189 att återremittera ärendet till allmänna 
utskottet . Ytterligare handlingar ska tillkomma. 
 
Vid dagens möte saknas fortfarande väsentlig information i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 maj 2012, § 189 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 23 maj 2012  
Inkommen e-post från VIF 22 maj 2012  
Kommunledningskontorets skrivelse 10 maj 2012  
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 71 
Ansökan från VIF 2 maj 2012  
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0276/12 
 
§ 155 
 
Biståndshandläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS andra kvartalet 2012 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Vid rapporteringstillfället är det sex personer som fått vänta mer än tre månader på att få sina 
beslut om vård- och omsorgsboende verkställda. Av dessa har fem personer tackat nej till 
erbjudet boende på olika anledningar som till exempel fel bostadsort, fel boende och en 
person känner sig inte riktigt mogen ännu att ta steget till en flytt.  
 
En person av de fem som tackat nej (vid tre tillfällen) har vid rapporteringstillfället precis 
accepterat ett erbjudande och flyttat in på ett vård- och omsorgsboende. Den sjätte personen 
(den som inte tackat nej) fick ett vård- och omsorgsboende beviljat den 30 mars 2012 och 
flyttade in den 10 juli 2012, vilket ger en väntetid på tre månader och tio dagar.  
 
Sammanfattningsvis så har väntetiden på vård- och omsorgsboende minskat. Dels på grund av 
att det under första halvåret 2012 har funnits 72 lägenheter lediga till fördelning. Tidigare år 
har siffran varierat mellan 80 - 100 lediga lägenheter på ett helt år. I den statistikredovisning 
som görs till omsorgsnämnden varje månad finns en liten minskning av antalet nyinkomna 
ansökningar om vård- och omsorgsboende jämfört med 2010 och 2011. 
 
Beslutsexpedierat 
 
Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 145 
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 Diarienummer 
   KS 0277/12 
 
§ 156 
 
Handikappomsorgens redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS andra kvartalet 2012 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Handikappomsorgen har överlämnat rapport om ej verkställda beslut andra kvartalet 2012 
enligt SoL och LSS daterad 12 juli 2012. Inga ej verkställda beslut fanns att rapportera. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 144 
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 Diarienummer 
   KS 0154/12 
 
§ 157 
 
Redovisning av försörjningsstöd för juni och juli 2012 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Verksamhetsredovisningen från individ- och familjeomsorgen för maj 2012 godkänns 

och skickas vidare till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning 
 
De samlade kostnaderna för försörjningsstödet visar inga tendenser på att minska. Det är 
snarare så att omsorgsförvaltningen kan se en stadig uppgång under året.  
 
Antalet arbetslösa som får försörjningsstöd ökar efter att ha minskat under våren. Orsaken till 
detta är att unga vuxna som gått ut gymnasiet inte kommit in på arbetsmarknaden. 
 
Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd ändrar sig inte i så stor utsträckning, däremot ser 
omsorgsförvaltningen en tendens till att omsorgsförvaltningen fått fler fall av skuldsaneringar, 
i form av stora elskulder bland barnfamiljer.  
 
Personer med sjukskrivning som saknar sjukpenning ligger kvar kring 11 till 12 procent här 
har det legat i stort sett hela året.  
 
När det gäller språkhinder ser omsorgsförvaltningen en minskning både för juni och juli. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 134 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
 
§ 158 
 
Visionsarbete i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Dialogseminarierna är inledda, tyvärr har det inte varit den uppslutning från kommunstyrelsen 
som man hade hoppats på. 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors presenterar en skiss till tidsplan för det fortsatta arbetet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 159 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsen kännedom finns följande handling: 
 
1. Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 141 – Nytt korttidshem i Ljusdal. 
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