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 Diarienummer 
     
 
§ 174 
 
Försäljning av Kährs 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun säljer Kährs till företagaren. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens chef Stig Olson informerar om att man hittat en seriös 
köpare till Kährs. 
 
Det handlar om ett tillverkningsföretag som vill flytta hit sin verksamhet och det kan leda till 
en del nya arbetstillfällen. Företaget vill ha ett snabbt besked om försäljning, men 
försäljningen är något som måste beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Det finns ytterligare ett företag som är intresserat av Kährs, men då främst som lagerlokal. 
Det verkar som om de båda företagen kan samarbeta om lokalen. 
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 Diarienummer 
   KS 0032/12 
 
§ 175 
 
Personalinformation 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om den pågående löneöversynen och om att han 
ser två problemområden: 
 
• IT-enheten söker en kvalificerad IT-tekniker och har problem att möta lönekraven. I den 

privata IT-branschen ligger lönerna betydligt högre än i kommunen. 
 
• I den centrala administrationen på kommunledningskontoret finns till exempel 

ekonomiassistenter som hjälper dem som sitter ute på förvaltningarna med bokföring och 
liknande. De har betydligt mindre betalt än dem som de hjälper. 

 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0454/12 
 
§ 176 
 
Centrala medel för rehabiliteringsinsatser 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1.  Förlaget remitteras till nämnder och förvaltningar. 
 
 
Sammanfattning 
 
Målet är att uppnå en långsiktigt hållbar hantering kring sjukfrånvaro och rehabiliterings-
insatser. För att möjliggöra snabbare återgång i arbete, säkerställa att rehabiliteringsinsatser 
genomförs utifrån behov och att den enskilde enhetschefens budgetläge inte hindrar 
rehabiliteringsbehov föreslås att förvaltningarna ur ordinarie budget avsätter medel för 
rehabiliteringsinsatser i ett centralt konto placerat på personalenheten. 
 
Fördelningen utifrån antalet årsanställda förvaltningsvis blir: 
 
Omsorgsförvaltningen  510 828 kronor 
Utbildningsförvaltningen  352 230 kronor 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 101 910 kronor 
Kommunledningskontoret   35 032 kronor  
  
Personalchefen föreslår den 22 oktober 2012 
 
1.  Medel för rehabiliteringsinsatser avsätts till centralt konto på personalenheten i budget 

2013. 
2.  Medel som avsätts till kontot fastställs utifrån en proportionerlig fördelning av 

förvaltningarnas årsanställda. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 177 
 
Cirkulär 12:48 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor med mera – HÖK 12 – med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds samverkansråd 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12 antas. 
 
2. Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal LOK 12 - i 

enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 26 
september 2012 en Huvudöverenskommelse, HÖK 12 med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd. 
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse 
rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta, 
med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 12 med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för tillämpning från och med den 1 maj 2012: 
 
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12 samt  
 
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 12 - i 
enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 12:48 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Bifall till förslaget 
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§ 178 
 
Information om Hantverkargården 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningens chef Marita Wikström informerar om problemen på 
Hantverkargården. 
 
Det har funnits en konflikt på Hantverkargården länge. En grupp har haft dåligt förtroende för 
den förra chefen medan en grupp har haft förtroende och ytterligare en grupp har stått 
någonstans mittemellan.  
 
Den förra chefen valde att ta tjänstledigt under några månader och har nu avslutat sin 
tjänstgöring i Ljusdals kommun.  
 
Under tiden har en ställföreträdande chef arbetat och hon kommer att vara kvar till den 31 
december 2012. Nu har arbetet med att hitta en ny chef för Hantverkargården påbörjats och 
förhoppningen är att ny chef ska vara på plats i början av nästa år. 
 
Konflikterna finns dock kvar och Priserva har kopplats in för att man ska kunna komma till 
rätta med problemen. Bland annat kommer Lennart Söderbäck att arbeta med gruppen. 
 
Omsorgsnämnden har fattat beslut om att Hantverkargården inte längre ska vara en 
Intraprenad och där fanns det också delade meningar bland de anställda, vilket inte har gjort 
saken bättre. 
 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0154/12 
 
§ 179 
 
Redovisning av försörjningsstöd per augusti 2012 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Verksamhetsredovisningen från individ- och familjeomsorgen för augusti 2012 godkänns 

och skickas vidare till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning  
 
De samlade kostnaderna för försörjningsstödet minskade kraftigt i augusti månad. Orsaken till 
detta var att färre hushåll sökte försörjningsstöd och att återsökningen av statsbidraget 
avseende offentligt skyddat arbete (Osa) och andra arbetsmarknadsinsatser omfattade två 
månader. Antalet arbetslösa som får försörjningsstöd ökar för tredje månaden i rad. Antal 
hushåll som söker försörjningsstöd minskar jämfört med juli månad. När det gäller personer 
som är sjukskrivna med intyg, men som ej har sjukpenning och gruppen språkhinder ser 
individ- och familjeomsorgen en minskning i båda grupperna med tre procent, vilket får ses 
som en stor nedgång. Individ- och familjeomsorgen konstaterar att augusti månad de tre 
senaste åren legat på en relativt låg nivå. Kopplat till att färre söker försörjningsstöd så kan 
individ- och familjeomsorgen dra slutsatsen att fler personer är försörjda på annat sätt, av 
sommarjobb och liknande.  
 
Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser för augusti är det lägsta för hela 2012, 
det är cirka 1,2 mkr lägre än i juli. Förklaringen är att färre sökte försörjningsstöd och att 
återsökning av pengar från Arbetsförmedlingen (Af) avseende Offentligt skyddat arbete 
(Osa), insteg och nystartsjobb inte gjordes under juli på grund av semester. Det rena 
försörjningsstödet minskade med cirka 300 tkr. Antalet hushåll ligger lägre än 2011 och något 
högre än 2010. Att antalet hushåll minskat har naturligtvis bidragit till att försörjningsstödet 
minskade med 300 000 kronor jämfört med juli månad. 
 
Gruppen arbetslösa som helt eller delvis saknar inkomst ökar för tredje månaden i rad. 
Analysen från förra månaden blir densamma nu att individ- och familjeomsorgen fått nya 
personer i försörjningsstöd, unga vuxna som slutat gymnasiet och som inte kommit in på 
arbetsmarknaden. 
 
Sjukskrivna med intyg som saknar sjukpenning minskar från 12 procent till 8 procent vilket är 
en stor minskning. Den enda förklaring individ- och familjeomsorgen har till detta är att 
personerna gått in i en ny period med sjukpenning eller att sjukskrivningen upphört och man 
har sin försörjning på annat sätt. 
 
Gruppen språkhinder har minskat kraftigt sedan maj månad, från 11 procent till 5 procent.  
 
 
Forts s 10
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§ 179 forts 
 
Redovisning av försörjningsstöd per augusti 2012 
 
Antal barn till föräldrar som får försörjningsstöd ligger högt, i stort sett hela detta år har 
siffran legat kring 10 procent av alla barn i Ljusdals kommun som är mellan 0 och 18 år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 20 september 2012, § 158 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 11 september 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 180 
 
Budget 2013 och ELP 2014-2015 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Godkänna kommunens budget 2013 med fördelning av ekonomiska ramar för 2013 samt 

ekonomisk långtidsplan för 2014-2015.  
 
 
Sammanfattning  
 
Föreligger budgetberedningens förslag till budget 2013 med fördelning av ekonomiska ramar 
för 2013 samt ekonomisk långtidsplan för 2014-2015: 
   
Befolkningsunderlag: I budgetförslaget har budgetberedningen valt att gå på framtagen 
prognos att vi är 18 962 invånare den 1 november 2012. 
 
Jämförelser med standardkostnad 
Enligt vår budgetprocess ska vi jämföra oss med standardkostnad eller om detta inte finns 
andra jämförelsetal. 
 
Standardkostnad finns för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, individ- och 
familjeomsorg samt vissa LSS-insatser inom handikappomsorgen.  
 
Barnomsorg, grundskola och gymnasieskola är Utbildningsnämndens ansvarsområde. Här är 
barnomsorg 27 % dyrare än standardkostnad och gymnasieskolan 16 % dyrare än 
standardkostnad. Grundskolan är 4 % billigare. Omräknat i kronor är barnomsorgen 24 mkr 
dyrare, grundskolan 7 mkr billigare och gymnasieskolan 12 mkr dyrare än vad 
standardkostnaden anger. Sammanlagt har Utbildningsnämnden för sina ansvarsområden 29 
mkr högre kostnad än standardkostnad. Kommunfullmäktige fattade beslut i juni 2012 om att 
ge Utbildningsnämnden i uppdrag att genomlysa sin verksamhet avseende avvikelserna i 
förhållande till standardkostnad.  
 
Omsorgsnämnden har för äldreomsorgen en kostnadsnivå som är 1 % lägre än 
standardkostnad. IFO däremot är 21 % högre medan kostnaderna för valda LSS-insatser inom 
handikappomsorgen är 9 % lägre än standard. Detta är dock bara en del av nämndens 
ansvarsområden. För resterande handikappomsorg, arbetsmarknad och kost finns ingen 
standardkostnad. Omräknat i kronor har äldreomsorgen 1,5 mkr i lägre kostnader, IFO 11 mkr 
i högre kostnader och handikappomsorgens LSS-insatser 8 mkr lägre kostnader.  
 
 
 
Forts s 12
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§ 180 forts 
 
Budget 2013 och ELP 2014-2015 
 
Resultatutjämningsfonder för kommunerna är föreslagna att gälla från och med januari 2013. 
Med största sannolikhet kommer detta också att genomföras. En resultatutjämningsfond 
betyder att kommunerna har möjlighet att utjämna resultaten över åren. En positiv fond blir då 
en trygghet som gör att man kan fördela ut mer av resurserna. Man behöver därmed inte ha ett 
lika stort budgeterat överskott som säkerhet i fall något händer. 
 
Kommunfullmäktiges övergripande mål och finansiella mål 
 
Kommunfullmäktige har antagit ett övergripande mål för 2008-2011 där Ljusdal skall bli 
Hälsinglands attraktivaste kommun med en positiv befolkningsutveckling. Fullmäktige har 
också fastslagit att de viktigaste områdena för att uppnå målet är: 
• Arbete/näringsliv 
• Utbildning 
• Fritid/kultur/folkhälsa 
• Boende/miljö 
• Omsorg och social service 
 
Budgetberedningen föreslår att nuvarande övergripande mål skall gälla tills det påbörjade 
visionsarbetet är avslutat. 
 
Förslag till verksamhetsmål och reviderade finansiella mål 
 
Kommunstyrelsen förtydligade inför 2010 års budget vad som är viktigast för att nå 
fullmäktiges övergripande mål. Med detta förtydligande har nämnderna arbetat fram 
verksamhetsmål som finns i budgetförslagen för kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden.  
 
När det gäller de finansiella målen för 2013 har budgetberedningen arbetat fram följande 
förslag: 
• Soliditeten förbättras med en procentenhet. 
• Samtliga investeringar självfinansieras. 
Förslag för åren 2013-2015 
• Kommunen ska under perioden bli fri från låneskuld. 
• Samtliga investeringar självfinansieras. 
• Soliditeten förbättras med tre procentenheter 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetberedningens förslag 26 oktober 2012 
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   KS 0019/12 
 
§ 181 
 
Samlat konto för modulhyror i Förvaltningshuset 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ett samlat budgetkonto för interna modulhyror inom förvaltningshuset inrättas inte. 
 
2. Finansieringen hänskjuts till budgetberedningen inför budget 2014. 
 
 
Sammanfattning 
 
I syfte att förenkla förfarandet vid ändrat antal internhyrda moduler i Förvaltningshuset är det 
önskvärt att ett samlat budgetkonto inrättas för interna modulhyror. På grund av nuvarande 
budgetläge föreslås dock att ett samlat konto för modulhyror inte inrättas i nuläget utan att 
frågan tas upp igen inför budget 2014. 
 
I nuvarande system är budgeten för modulhyror uppdelad på respektive nämnd. Detta innebär 
vid ett förändrat behov av moduler under pågående kalenderår att en nämnd kommer att ha 
mer alternativt mindre budget än kostnaden för modulhyra. För att åstadkomma en ändring så 
att budget för en nämnds modulhyror motsvarar kostnaderna behövs ett beslut i kommun-
fullmäktige om förändring av budgetramarna. Då detta kan ses som en omotiverad process vid 
en mindre justering (för 2013 kostar en intern modulhyra 21 268 kr) önskas att ett samlat 
konto inrättas där budget för de interna modulhyrorna i Förvaltningshuset finns.  
 
Vid kommunens omorganisation 2011 skedde stora omflyttningar av personal mellan 
förvaltningarna i Förvaltningshuset, i vissa fall etappvis allt eftersom det blev klart var 
tjänster skulle placeras. I samband med detta upplevdes administrationen vid förändring av 
budget och redovisning av de interna modulhyrorna på grund av flyttarna som omotiverat 
krånglig och idén uppkom om att ett samlat konto för modulhyror borde förenkla 
administrationen. 
 
Då många av omflyttningarna i huset skedde löpande under 2011 hann man i vissa fall inte 
korrigera budgeten i 2012 års budgetprocess, vilket ledde till att vissa verksamheter i och med 
detta är underbudgeterade när det gäller modulhyror. En bidragande orsak är att de 
verksamheter som då främst flyttade ut ur huset var taxefinansierade och de hade därmed 
ingen budgetram att omfördela ifrån till de verksamheter som i sin tur utökade antalet 
modulhyror. 
 
 
 
 
Forts s 14
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   KS 0019/12 
 
§ 181 forts 
 
Samlat konto för modulhyror i Förvaltningshuset 
 
En samlad budget för modulhyrorna/Förvaltningshuset kunde lämpligen vara placerad hos 
fastighetsenheten då administrationen vid förändringar inom kontot redan i dag till stora delar 
hanteras av fastighetsenheten. Antalet interndebiteringar skulle minska och inga justeringar av 
budget mellan nämnder vid förändrat antal hyrda moduler skulle i princip behöva göras. 
Kostnadsredovisning av hyrorna bör dock fortsätta utifrån vilka verksamheter som använder 
modulerna för att få rätt uppgifter i statistikredovisningen, detta skulle då kunna göras via en 
fördelning en gång per år.  
 
Andra fördelar som skulle uppnås med en samlad budget är ett ökat samråd kring modulernas 
och Förvaltningshusets nyttjande och därmed större helhetsgrepp över behov och möjliga 
förändringar. Tänkbara frågor att arbeta kring skulle kunna vara:  
 
• Behovsinventering. 
• Hur använder vi husets ytor på bästa sätt?   
• Antal och placering av sammanträdesrum inklusive rummens utrustning.  
• Hur skapa flexibilitet i antal kontorsarbetsplatser?  
• Användning, funktion och inredning av gemensamma ytor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens skrivelse 18 oktober 2012 
Budgeteffekt vid samlat konto för modulhyror 18 oktober 2012 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): bifall till kommunledningskontorets förslag. 
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§ 182 
 
Reglemente för nämndernas egna kapital 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Anta det föreslagna regelverket för nämndernas egna kapital samt projekt. 
 
 
Sammanfattning 
 
Det föreslås att nämndernas egna kapital förändras med 50 % av resultatet jämfört med 
budget. Därmed blir regelverket enklare och tydligare än nu gällande regelverk, vilket är 
öppet för godtycke och bedömningar. 
 
Förslaget att påverkan är 50 %  är utifrån att nämnderna inte alltid har möjlighet att påverka 
vare sig över- eller underskott fullt ut. En 100 % påverkan kan också ge orimliga 
konsekvenser med stora positiva och negativa egna kapital. 
 
Regler för nämndernas egna kapital samt projekt: 
 
• Verksamhetsnämnderna kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 

ska ha ett eget kapital. Det egna kapitalet förändras med 50 % av resultatet jämfört med 
budget. Ett positivt eget kapital får användas till kvalitetshöjande engångsåtgärder och 
beslutas av kommunstyrelsen som då har att ta hänsyn till åtgärden som sådan och om 
kommunen har råd med en budgetutökning innevarande år. Ett negativt eget kapital ska 
återställas senast tredje året efter uppkomsten (lika balanskravet). 
 

• Det egna kapitalets storlek fastställs i årsredovisningen. 
 
• Projekt som löper över tid ska direkt föras över till nästkommande år utan ytterligare 

beslut. Projekt är som regel avgränsade till redan beslutad summa och också oftast 
avgränsade i tid. Detta gäller både investeringsprojekt och driftprojekt. 

 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): bifall till kommunchefens förslag. 
 



 PROTOKOLL 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0144/11 
 
§ 183 
 
Redovisning av resultatet av undersökning med anledning av bifallen 
motion från Ingrid Olsson (C) om att utveckla företagsföreningar för fler 
jobb 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Närljus redovisning av resultatet av undersökning om att utveckla företagsföreningar för 

fler jobb godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2011, § 222 att bifalla en motion från Ingrid 
Olsson (C) om att undersöka möjligheterna och intresset hos våra företag att ta ytterligare ett 
steg i samarbetet och utveckla företagsföreningar i syfte att behålla och skapa fler 
arbetstillfällen.  
 
Närljus har gjort undersökningen och skriver i sin redovisning:  
 
”Närljus samverkar med företagsnätverk för att stötta utvecklingen av dessa. Närljus arbete 
med näringslivsutveckling går ut på att få företag inom samma bransch att samverka och se 
fördelar med det, trots eventuell konkurrens. Vi får då också en part att diskutera 
utvecklingsfrågor med och som då representerar många företag, vilket gör att vi effektivt 
hittar rätt frågor att driva, som bidrar till utveckling av branschen. 
 
Idag finns åtta branschnätverk som vi samverkar med och vårt arbete med gröna näringar har 
nu senast resulterat i bildandet av Bilof (Bioenergi och logistiknätverk i ekonomisk förening). 
 
Under året har vi skapat en mötesplats för dessa åtta branschnätverk. Denna branschvisa 
samverkan, som fått arbetsnamnet BIS= Branscher i samverkan, blir ett forum där vi lyfter 
vilka behov branscherna har för att behålla och skapa fler arbetstillfällen. Där kan vi också 
hålla oss ajour med vad som händer i omvärlden och identifiera eventuella hinder för 
företagen. 
 
Exempel på viktiga frågor är rätt lokaler som passar företagets behov och rätt kompetens på 
personal. I dessa två frågor har vi också möten med fastighetsägare och skolan för att 
framföra branschens behov. I BIS diskuteras också strategiska utvecklingsfrågor som 
exempelvis lokal- och regional utvecklingsstrategi. 
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 Diarienummer 
   KS 0144/11 
 
§ 183 forts 
 
Redovisning av resultatet av undersökning med anledning av bifallen 
motion från Ingrid Olsson (C) om att utveckla företagsföreningar för fler 
jobb 
 
I vår handlingsplan 2012-2016 ska vi arbeta för ett långsiktigt, miljömässigt, livskraftigt och 
differentierat näringsliv i Ljusdals kommun - som bidrar till tillväxt med fler arbetstillfällen 
och fler invånare”. 
 
Ordföranden föreslår att redovisningen godkänns. 
 
Beslutsunderlag  
 
Redovisning av resultat angående motion om att utveckla företagsföreningar för fler jobb 
enligt kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 222, 3 oktober 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 222 
Motion från Ingrid Olsson (C) om att utveckla företagsföreningar för fler jobb, 25 februari 
2011 
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 Diarienummer 
   KS 0290/12 
 
§ 184 
 
Medborgarförslag gällande rotvältorna efter stormen Dagmar utefter 
Norshagsvägen 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige i vilket det föreslås att kommunen i 
sitt eget skogsområde utefter Norshagsvägen snarast låter knuffa igen rotvältorna efter 
stormen Dagmar, så att groparna fylls och stubbarna kommer upp innan en dödsolycka sker. 
 
Förslagsställarna menar att inkomsterna av kommunens avverkning i området mer än väl 
torde täcka kostnaderna för föreslagen åtgärd. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 133 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen har gett Mellanskog 
i uppdrag att välta tillbaka rotvältorna. Kostnaden för detta redovisas på skogen och 
kostnaden tas från intäkterna från avverkningarna under året. 
  
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att samhällsutvecklingsförvalt-
ningen har gett Mellanskog i uppdrag att välta tillbaka rotvältorna utefter Norshagsvägen. 
Medborgarförslaget ska därför anses besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 9 oktober 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 7 september 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 133 
Medborgarförslag 4 juni 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0279/12 
 
§ 185 
 
Medborgarförslag om anläggning av Naturstig och park vid Kyrksjön 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ärendet skickas till samhällsutvecklingsförvaltningen för att få kostnaderna för  

anläggning av ett arboretum klarlagda samt om det finns annan lämplig plats, än vid 
Kyrksjön, för anläggning av arboretum. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att en naturstig och 
park anläggs vid Kyrksjön. Dessa ska användas för allmän studie och tillgång till skogliga 
studier för natur och kultur med olika träd och växter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 128 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har skickat ärendet till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser i sitt yttrande från den 16 augusti 2012 att varken 
investerings- eller driftsbudget kan rymma den här typen av anläggning utan extra anslag. Att 
anlägga ett arboretum tar lång tid, kräver stort kunnande och engagemang samt kontinuerlig 
skötsel. Resurserna som krävs saknas i dag i den kommunala sektorn. 
 
Ljusdalsborna har dessutom, i medborgardialogen, efterfrågat en park med stort utbud i form 
av olika aktivitetsytor och det är den sortens parkanläggning som just nu projekteras. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i en nyligen avslutad medborgar-
dialog angående Östernäs, efterfrågades en park med stort utbud av olika aktivitetsytor. 
Kommunstyrelsen har sedan beslutat att anlägga en sådan park vid Kyrksjön. Byggnation av 
parkområdet är för närvarande under upphandling. Ordföranden föreslår därför att förslaget 
om att anlägga ett arboretum i nämnda område avslås.  
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsen ordförandes förslag till beslut 9 oktober 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 16 augusti 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012 
Medborgarförslag 3 juni 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0279/12 
 
§ 185 forts 
 
Medborgarförslag om anläggning av Naturstig och park vid Kyrksjön 
 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): ärendet skickas till samhällsutvecklingsförvaltningen för att få 
kostnaderna för anläggning av ett arboretum klarlagda.  
 
Yvonne Oscarsson (V): bifall till Leif Hansens förslag. Samhällsutvecklingsförvaltningen ska 
även titta på annan lämplig plats för ett arboretum. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Leif Hansens och Yvonne Oscarssons och finner att 
allmänna utskottet beslutar enligt Leif Hansens och Yvonne Oscarssons förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0309/11 
 
§ 186 
 
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar 
mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och 

kommunerna i Gävleborg”, daterade 18 mars 2011 antas. 
 

2. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att utveckla det med kommunerna/ 
landstinget gemensamma arbetet med barn och ungdomar i enlighet med de redovisade 
gemensamma utgångspunkterna.  

 
 
Sammanfattning  
 
Hur barn och ungdomar mår är en viktig samhällsfråga då samtliga medborgare i ett 
demokratiskt samhälle har rätt till goda levnadsförhållanden. Barn och ungdomar kan ha svårt 
att göra sina behov hörda och måste därför ges särskild uppmärksamhet och omfattas av 
särskilda prioriteringar. Redan 2004 antogs gemensamma utgångspunkter för barn och 
ungdomar i länet. 
 
Ett förslag till reviderad policy ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och 
ungdomar mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg” har tagits fram. 
Med förslaget vill alla länets kommuner och landstinget ange ambitionsnivån för det 
förhållningssätt som ska känneteckna samverkansarbetet med barn och ungdomar i 
Gävleborgs län. De anger också konkreta förslag till hur arbetet och samverkan ska bedrivas. 
 
Policydokumentet är en uppdatering av det dokument med samma rubrik som togs fram och 
beslutades i fullmäktigeförsamlingarna i kommuner och landstinget från 2004 och framåt.  
 
Även den reviderade policyn ska behandlas av fullmäktige i kommunerna och landstinget. 
 
Utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig innan ärendet går 
vidare till kommunfullmäktige för beslut. Båda nämnderna förslår: 
 
1. ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget 

och kommunerna i Gävleborg”, daterade 18 mars 2011 antas. 
 

2. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att utveckla det med kommunerna/ 
landstinget gemensamma arbetet med barn och ungdomar i enlighet med de redovisade 
gemensamma utgångspunkterna.  
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 Diarienummer 
   KS 0309/11 
 
§ 186 forts 
 
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar 
mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 20 september 2012, § 173 
Utbildningsnämndens protokoll 19 september 2012, § 119 
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och 
kommunerna i Gävleborg 25 maj 2012 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C), Marie-Louise Hellström: bifall till utbildnings-
nämndens och omsorgsnämndens förslag 
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 Diarienummer 
   KS 0518/11 
 
§ 187 
 
Översyn av arvodesersättning för samhällsutvecklingsutskottets och 
myndighetsnämndens ordförandeuppdrag 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Årsarvodet till samhällsutvecklingsutskottets ordförande höjs från 10% till 20% av 

riksdagsledamöternas arvode. 
 

2. Årsarvodet till myndighetsnämndens ordförande ska vara oförändrat. 
 
 
Sammanfattning 
 
Leif Hansen (SRD) har i skrivelse inkommen 14 oktober 2011 begärt att kommunfullmäktiges 
presidium låter utföra en översyn av arvodesersättning för samhällsutvecklingsutskottets och 
myndighetsnämndens ordförandeuppdrag. 
 
Enligt arvodesbestämmelserna är årsarvodet fastställt till 10% av riksdagsledamöternas 
arvode. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har skickat skrivelsen till valberedningen för behandling. 
 
Valberedningen beslutade 25 april 2012, § 1 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att 
bereda ärendet ytterligare. 
 
Årsarvode 10% 5 700 kr/mån    
Årsarvode 20% 11 400 kr/mån  
Årsarvode 30% 17 100 kr/mån  
Fasta månadsarvoden  

Enligt reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda är ett sammanlagt fast 
kommunalt arvode på 20% och högre per månad värderat att täcka både arvoden och förlorad 
arbetsförtjänst. För årsarvoderade förtroendevalda ingår samtliga sammanträdes- och 
förrättningsarvoden inom respektive ansvarsområde/förvaltning.  
 
Fasta månadsarvoden utgör ersättning för: 
 
a/ att regelmässigt följa nämndens/förvaltningens verksamhet 
b/ att förbereda ärenden och sammanträden 
c/ att lämna erforderlig information till kommunmedlemmar, massmedia, organisationer m m  
d/ att initiera och upprätthålla erforderligt samråd med övriga ledamöter 
e/ att leda nämnden och leda utvärderingen av verksamheten (ordförande)  Forts s 24 
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 Diarienummer 
   KS 0518/11 
 
§ 187 forts 
 
Översyn av arvodesersättning för samhällsutvecklingsutskottets och 
myndighetsnämndens ordförandeuppdrag 
 
Vid kontroll hos personalenheten har samhällsutvecklingsutskottets ordförande fått utbetalt 
33 667 kronor för årets fem första månader. Myndighetsnämndens ordförande har inte fått 
någon ersättning för inkomstbortfall.  
 
Valberedningen föreslår den 16 augusti 2012, § 2 
 
1.  Årsarvodet till samhällsutvecklingsutskottets ordförande höjs från 10% till 30% av 

riksdagsledamöternas arvode. 
 
2.  Årsarvodet till myndighetsnämndens ordförande ska vara oförändrat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 16 augusti 2012, § 2 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 8 augusti 2012 
Valberedningens protokoll 25 april 2012, § 1 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): samhällsutvecklingsutskottets ordförandes arvode ska vara 20 %. 
Bifall till valberedningens förslag när det gäller myndighetsnämndens ordförande. 
 
Leif Hansen (SRD), Marie-Louise Hellström (M): bifall till valberedningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att allmänna utskottet beslutar 
enligt Yvonne Oscarssons förslag. 
 
Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja för bifall till Yvonne Oscarssons förslag. 
 
Nej för bifall till Leif Hansens och Marie-Louise Hellströms förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0518/11 
 
§ 187 forts 
 
Översyn av arvodesersättning för samhällsutvecklingsutskottets och 
myndighetsnämndens ordförandeuppdrag 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 2 Ja-röster inklusive ordförandens utslagsröst mot 2 Nej-röster beslutar allmänna 
utskottet att samhällsutvecklingsutskottets ordförandes arvode ska vara 20% av 
riksdagsledamöternas arvode. 
 
 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Bäckman (S) X   
Yvonne Oscarsson (V) X   
Leif Hansen (SRD)  X  
Marie-Louise Hellström (M)  X  
Summa: 2 2  
Totalt: 4 
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 Diarienummer 
   KS 0076/11 
 
§ 188 
 
Drift av Stenegård 2013-2015, utveckling av anläggningar samt 
besökscenter Hälsingegårdar 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet och ärendet skickas till kommunstyrelsen för beslut. 
 
 
Sammanfattning 
 
Förslaget innebär en gemensam verksamhetsledare för de tre områdena: 
 
• 50 % Besökscenter 
• 25 % Stenegård 
• 25 % Utveckling anläggningar 
 
Besökscenter för världsarvet Hälsingegårdar 
Kommunen bör driva frågan om att Världsarvets besökscenter (visitor centre) för 
Hälsingegårdarna byggs på Stenegård. 
 
Stenegård 2013-2015 
Stenegård föreslås i princip drivas lika som under 2011 och 2012. Med andra ord i kommunal 
drift där olika kommunala enheter ansvarar för driften utifrån respektive ansvarsområde. 
 
Verksamhetsutvecklaren ska:  
• Arbeta för att skapa ett levande och välkomnande Stenegård 
• Vara den samlande och utvecklande kraften på gården och vara gårdens ansikte utåt 
• I sin roll agera utifrån ett samhällsperspektiv för kommunens bästa 
 
Utveckling av kommunala anläggningar 
Utmaningen är att utveckla kommunala anläggningar och allmänna besöksmål. 
 
Verksamhetsledaren ska:  
• Arbeta för att skapa levande och välkomnande kommunala anläggningar 
• Vara den samlande och utvecklande kraften för kommunala anläggningar 
• I sin roll agera utifrån ett samhällsperspektiv 
 
När det gäller Fågelsjö Gammelgård avtalas med Fågelsjö Gammelgård ekonomiska förening 
om ett utökat uppdrag innefattande: 
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 Diarienummer 
   KS 0076/11 
 
§ 188 forts 
 
Drift av Stenegård 2013-2015, utveckling av anläggningar samt 
besökscenter Hälsingegårdar 
 
• Utveckling av den kommunägda Hälsingegården i Fågelsjö 
• Stöttning, marknadsföring och utveckling av kommunala anläggningar och allmänna 

besöksmål i den västra kommundelen 
• Samordning med den övergripande verksamhetsutvecklaren 
 
Kostnader 
Sammanlagd finansiering: 
 
Stenegård 2 775 000 kronor 
Utveckling anläggningar 250 000 kronor 
Uppdrag Fågelsjö 375 000 kronor 
 
Nya beslut drift (finns i budgetberedningens förslag 2013-2015 
 
Drift Stenegård 825 000 kronor 
Utveckling anläggningar 250 000 kronor 
Uppdrag Fågelsjö 375 000 kronor 
 
Beslut om pengar till eventuellt besökscenter för Hälsingegårdarna tas i särskilt ärende. 
 
Beslutsexpedierat 
 
Drift Stenegård 2013-2015, utveckling av anläggningar samt besökscenter Hälsingegårdar,  
22 oktober 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0266/12 
 
§ 189 
 
Översyn av kommunens organisation - upphandling av utredare eller 
använda befintlig 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Allmänna utskottet ställer sig bakom kommunchefens förslag om att ny upphandling görs 

av utredningsresurs till organisationsöversynen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2011, § 318 att översyn av den nya 
organisationen ska göras av extern resurs efter två år.  
 
Kommunchefen informerar om att vi kan välja att använda samma utredare som 
utbildningsnämnden har till sin utredning via revisionens avtal med PwC eller att gå ut med 
ny upphandling. 
 
Kommunchefen föreslår att vi upphandlar tjänsten. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Nicklas Bremefors 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0033/12 
 
§ 190 
 
Sammanställning av föreningar som sökt kulturbidrag 2011 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ärendet skickas till samhällsutvecklingsförvaltningen för att få mer detaljerad 

information. 
 
2. När samhällsutvecklingsförvaltningen kommer med informationen tas ärendet 

upp i kommunstyrelsen på nytt. 
 
 
Sammanställning 
 
Kommunstyrelsen begärde i mars 2012 att i september månad få en förteckning över de 
föreningar som sökt kulturbidrag 2011 samt vilka bidrag som beviljats/betalats ut. 
 
I samma beslut gavs uppdraget att till kommunstyrelsens möte i september ta fram förslag på 
riktlinjer för kulturbidrag. Det uppdraget har gått till utredarenheten och ska resultera i förslag 
till kommunövergripande rutiner och riktlinjer för alla typer av föreningsbidrag. Detta förslag 
kommer då att omfatta såväl ansökningsförfarande och handläggning som beslutsgång och 
rekvirering/utbetalning. 
 
Kommunstyrelsen fick redovisningen den 11 oktober 2012, § 339 och beslutade att remittera 
ärendet till allmänna utskottet. 
 
Att ärendet remitterades till allmänna utskottet beror på att en mer detaljerad förteckning 
efterfrågas. Sammanställningen ska kompletteras med vilka som ingår i grupperna och hur 
mycket respektive förening får. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 339 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 21 augusti 2012 
Redovisning 
 
 
Beslutsexpedierat 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0242/12 
 
§ 191 
 
Ansökan från ABF Ljusdal om medel till projektidé Mötesplats 
Gärdeåsen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska följande frågor besvaras: 
 

• Omsorgsnämnden ska tillfrågas om vad i projektbeskrivningen som är möjligt att göra 
i befintlig organisation. 

• ABF ska tillfrågas om hur de tänker sig permanentningen av projektet. 
 
 
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.  
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 Diarienummer 
   KS 0242/12 
 
§ 191 forts 
 
Ansökan från ABF Ljusdal om medel till projektidé Mötesplats 
Gärdeåsen 
 
Man kan heller inte se att kommunen skulle kunna göra motsvarande besparingar i andra 
kostnader kring målgrupperna. 
 
Allmänna utskottet föreslår den 13 september 2012, § 153 att ansökan ska bifallas.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2012, § 329 att återremittera ärendet till allmänna 
utskottet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 329 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 153 
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, men information ska inhämtas från omsorgsnämnden 
och ABF. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Omsorgsnämnden 
ABF 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0453/12 
 
§ 192 
 
Skrivelse från Lars Molin (M) med flera gällande att utreda 
förutsättningarna för att överföra hela eller delar av enheter som arbetar 
med arbetsmarknadsfrågor etcetera till kommunstyrelsen 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Skrivelsen ska ingå i organisationsöversynen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Lasse Molin (M), Helena Brink (C), Harald Noreus (FP), Lars Björkbom (FP) och Jonny Mill 
(SRD) skriver i en gemensam skrivelse: 
 
”En av kommunstyrelsens uppgifter är att ansvara för de övergripande sysselsättnings- och 
arbetsmarknadsfrågorna i kommunen. En annan uppgift är att ansvara för ledning och 
samordning av den fysiska, social och ekonomiska planeringen när det bland annat gäller 
näringslivsfrågor. I det pågående visionsarbetet har fastslagits att jobben är en av de viktigaste 
faktorerna för att utveckla vår kommun.  
 
Folkpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska ta ett samlat grepp om ungdoms-
arbetslösheten. Kommunstyrelsen biföll ett yrkande från Harald Noreus (FP) om att en 
tvärpolitisk grupp bildas tillsammans med Närljus, Arbetsförmedlingen, utbildnings-
förvaltningen samt övriga organisationer inom Ljusdals kommun som har något att tillföra 
arbetet för skapandet av fler arbetstillfällen i kommunen, Gruppen ska gemensamt samordna 
arbetet för att därigenom kunna nå maximalt reslutat. 
 
Socialradikala Demokraterna har lagt en motion om projekt för ” prova-på-arbete” för 
ungdomar mellan 20-25 år som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Ungdomarna ska få 
prova-på-arbete hos Ljusdals kommun under ett halvår där hälften av tiden är anställning och 
hälften är praktik. 
 
Mot den bakgrunden föreslås att:   
1. I samband med översynen av den nya organisationen utreda förutsättningarna för att 

överföra hela eller delar av enheter som arbetar med arbetsmarknadsfrågor, jobbskapande 
åtgärder och arbetslöshet som UC och arbetsmarknadsenheten (AME) direkt under 
kommunstyrelsen. 

2. Utreda behovet av ett utskott till kommunstyrelsen  för samordning och beredning av 
sysselsättningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor och frågor om arbetslöshet. 
 

Forts s 33
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   KS 0453/12 
 
§ 192 forts 
 
Skrivelse från Lars Molin (M) med flera gällande att utreda 
förutsättningarna för att överföra hela eller delar av enheter som arbetar 
med arbetsmarknadsfrågor etcetera till kommunstyrelsen 
 
 
3. Utreda Närljus förhållande och arbetssätt till kommunens enheter som arbetar med 

arbetsmarknadsfrågor enligt första stycket.”  

Ordföranden föreslår att skrivelsen tas med i organisationsöversynen. 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): bifall till att skrivelsen tas med i organisationsöversynen. 
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§ 193 
 
Information om de nya tidtabellerna 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utvecklaren Rolf Berg informerar om att det kommit förslag från Landstinget på nya 
busstidtabeller. 
 
Förslaget innebär förbättringar vad gäller linje 53 mellan Ljusdal och Hudiksvall. Två turer 
som tidigare gått från Hudiksvall till Delsbo förlängs till Ljusdal. En av dessa passar ihop med 
linje 82 så att man kan ta sig till Färila och Los. Det blir en ny tur från Ljusdal till Hudiksvall 
och en ny tur från Ljusdal till Delsbo. 
 
Linje 57 från Ljusdal till Karsjö kommer inte längre att åka in i Lörstrand eftersom det inte 
finns några resenärer där. 
 
Lördagstrafiken till Ramsjö kommer att dras in och ersättas med Taxi (med förbeställning). 
Istället kommer det att satsas på lördagstrafik till Färila. 
 
När det gäller tåg så ser SJ problem med lönsamheten på linjerna som passerar Ljusdal. För 
att komma till rätta med det gäller det att hitta fler passagerare, ta mer betalt eller i värsta fall 
ställa in trafik. Trafiken 2013 kommer dock att vara oförändrad. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-10-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

35 

 Diarienummer 
   KS 0371/11 
 
§ 194 
 
Yttrande gällande remissförslaget "Nya möjligheter" Regional 
utvecklingsstrategi (RUS) för Gävleborg 2013-2020 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet och skickas till kommunstyrelsen för beslut 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors har gjort ett diskussionsmaterial inför kommunens yttrande 
om Regional Utbildningsstrategi. Ett färdigt förslag ska finnas klart till kommunstyrelsen den 
29 november 2012. 
 
Kommunchefen skriver att ansatsen att få den regionala utvecklingsstrategin till ett skarpare 
och mer styrande dokument är positiv. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-10-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

36 

 Diarienummer 
   KS 0451/12 
 
§ 195 
 
Sammanträdesdagar 2013 för kommunstyrelsens allmänna utskott 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Sammanträdesdagarna för allmänna utskottet godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger sammanträdesdagar för allmänna utskottet 2013: 
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Beslutsexpedierat 
Akt
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   KS 0429/12 
 
§ 196 
 
Ansökan om medfinansiering till projektet Bioenergi och logistikutredning 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2012, § 268 att kommunen tillsammans med 
Näringslivet ska utreda möjligheterna och förutsättningarna för en kombiterminal med 
möjlighet att hantera även biobränsle. 
 
Bilof, Bioenergi och logistiknätverk i ekonomisk förening, har inkommit med ansökan om 
medfinansiering till utredning om förutsättningarna för en kombiterminal i Ljusdals kommun. 
 
Närljus har fått ansökan för yttrande och de skriver att kommunen nu har chansen att delta i 
utredningen de har beslutat om. 
 
Närljus anser att kommunen ska ställa sig positiv till medfinansiering under förutsättning att 
man erbjuds plats i styrgruppen för projektet samt att Region Gävleborg beviljar medel. 
 
Beslutsexpedierat 
Yttrande från Närljus 26 oktober 2012 
Ansökan om medfinansiering 2 oktober 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 197 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handling: 
 
1. Verksamhetsberättelse för stiftelsen Albert Vikstens Donationsfond Verksamhetsåret 

2011. KS 430/12 
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