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 Diarienummer 
   KS 0032/12 
 
§ 198 
 
Personalinformation 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Rekrytering av chefer 
 
Rekryteringen av kommunchef och utbildningschef har nu påbörjats och annonsering pågår. 
Rekryteringsfirman Bemannia kommer att hålla intervjuer successivt. 
 
Löneöversynen 
 
Lärarfacken är klara centralt, men det ska hållas lokala förhandlingar, vilket kan komma att ta 
tid och utbetalningarna hamnar eventuellt på nästa år. 
 
Heltid/deltid 
 
Det har kommit in flera medborgarförslag med önskemål om heltid och möjlighet till deltid. 
Personalchefen informerar om att ingen policy finns om arbetstid och att inga politiska beslut 
har fattats, men att det däremot finns en politisk viljeyttring om att det ska vara möjligt att få 
arbeta heltid. 
 
Vid nästa möte ska personalchefen ge en djupare redogörelse om problematiken kring 
heltid/deltid, vilka hinder det finns i organisationen för att heltidsanställa och om hur 
vikariepoolen fungerar.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Britt-Marie Andersson-Nilsson 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0173/11 
 
§ 199 
 
Strategi för energieffektiviseringar 2010-2020 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Strategin för Energieffektiviseringar antas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Strategin syftar till att initiera, starta upp och vara vägledande för genomförande av 
kommunens energieffektiviseringsåtgärder enligt nationella och internationella energi- och 
klimatmål och direktiv. 
 
Strategin i sin helhet utgör således riktlinjer för intensifiering av kommunens arbete med 
energieffektivisering under perioden 2010-2020. Den ska också bidra till att initiera och styra 
upp parallella åtgärder som medför mer eller mindre bestående energibesparingar. 
 
Ljusdals kommuns verksamhet har stora möjligheter att bli energieffektivare, detta inom såväl 
kärnverksamhet som fastighetsteknik och transporter. Förslag till åtgärder som reducerar, 
effektiviserar och minimerar energianvändningen har fastställts. 
 
Strategin utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med 
energieffektivisering och omfattar samtliga förvaltningar och enheter inom kommunen samt 
hel- och majoritetsägda bolag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Strategi för Energieffektivisering 2010-2020 
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 Diarienummer 
   KS 0502/12 
 
§ 200 
 
Ny avfallsplan för Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun medverkar i framtagandet av kommunala avfallsplaner i samarbete 

mellan kommunerna i Hälsingland. 
 
2. I samband med detta utvärderas befintliga kommunala avfallsplaner och föreskrifter. 
 
3. Ljusdals kommun uppdrar åt Ljusdal Renhållning AB att utarbeta förslag till reviderade 

lokala föreskrifter om avfallshantering. 
 
4. En lokal arbetsgrupp bestående av XX utses. 
 
5. Sven Arne Persson utses som kontaktperson i arbetsgruppen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt miljöbalken ska det i varje kommun finnas en renhållningsordning som ska innehålla 
de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt en avfallsplan. 
Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Den är ett strategiskt dokument som 
innehåller en viljeinriktning för framtiden, exempelvis hur avfall ska sorteras ut och 
behandlas. I avfallsförordningen (SFS 2011:927), § 80 anges att uppgifterna i avfallsplanen 
ska ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov. Renhållningsordningen 
(avfallsplan och lokala föreskrifter) fastställs av kommunfullmäktige. 
 
De kommunala avfallsplanerna i Hälsingland och deras giltighetsperiod börjar närma sig sina 
slut. Under 2012 har nya nationella miljömål och en nationell avfallsplan beslutats och trätt i 
kraft. Den av regeringen tillsatta avfallsutredningen har nyligen presenterats och ska 
remissbehandlas för att sedan utmynna i en proposition till riksdagen. En sannolik följd av 
detta är ett ökat kommunalt ansvar för insamling av producentansvarsmaterial (förpackningar 
av papper, plast, metall och glas samt tidningar). En annan viktig utvecklingsfråga är separat 
insamling av matavfall och produktion av biogas. 
 
Även föreskrifterna behöver ses över, men dessa innehåller lokala bestämmelser om 
avfallshantering, hur hämtning ska ske etcetera och förslag till reviderade föreskrifter 
utformas därför lämpligen av Ljusdal Renhållning AB. 
 
 
Forts s 7
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 Diarienummer 
   KS 0502/12 
 
§ 200 forts 
 
Ny avfallsplan för Ljusdals kommun 
 
 
Styrgruppen i samarbetsforumet Avfall Hälsingland föreslår att upprättande av kommunala 
avfallsplaner sker i samarbete mellan Hälsinglands kommuner på motsvarande sätt som 
skedde förra gången avfallsplaner gjordes. Arbetet föreslås starta hösten 2012 och avslutas 
under 2013. Tidsmässigt kan en avfallsplaneperiod då omfatta 2014-2018, vilket väl 
överensstämmer med giltighetsperioderna för de nationella miljömålen och den nationella 
avfallsplanen. 
 
Styrgruppen föreslår att arbetet drivs via en projektgrupp inom det pågående samarbetet i 
Avfall Hälsingland, men att det lokalt i varje kommun bildas en arbetsgrupp bestående av 
såväl tjänstemän som politiker. Arbetsgruppens sammansättning beslutas lämpligen i 
kommunstyrelsen. I varje arbetsgrupp kan en kontaktperson utses som den regionala 
projektgruppen kommunicerar med. 
 
Extern resurs ska upphandlas för att driva arbetet som finansieras av kommunernas renhållare. 
 
Då de kommunala avfallsplanerna ska beslutas i kommunfullmäktige rekommenderas 
respektive kommunstyrelse besluta om medverkan i arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ljusdal Renhållnings skrivelse 4 oktober 2012 
Styrelseprotokoll Ljusdal Energi 16 oktober 2012 
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 Diarienummer 
     
 
§ 201 
 
Information om Postens planer på att se över postutdelningen i områden 
i gles glesbygd 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Staffan Barrefalk och Håkan Wallin från Posten informerar om sina planer på att se över 
postutdelningen i områden med gles glesbygd. 
 
Det är Riksdagen som bestämmer vilken service Posten ska tillhandahålla och Post- och 
Telestyrelsen som bevakar att servicen uppfylls. 
 
I glesbygd ska det enligt Post- och Telestyrelsen bo minst två hushåll per kilometer för att 
posten ska köras ut och på ett antal platser i Ljusdals kommun är det betydligt glesare. På 
några platser har man redan i samråd med de boende flyttat postlådor eller ändrat frekvensen 
på postutkörningen. I ett fall samarbetar man också med kommunen och låter skolbussen köra 
ut posten. 
 
Posten är intresserade av samarbete med kommunen där man testar möjligheten att till 
exempel hemtjänsten kör ut posten och att Posten levererar matlådor eller liknande. 
 
På vissa orter har Posten i samarbete med kommunen testat att lägga alla postlådor (och även 
renhållningskärl) på ena sidan om vägen för att postens fordon (och renhållningsfordon) bara 
ska behöva köra en gång längs gatan.   
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0507/12 
 
§ 202 
 
Rätten att få åldras tillsammans - godkännande av avgift 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner att en avgift på 1,14 % av prisbasbeloppet tas ut per 

månad för det kollektiva utbudet som finns på vård- och omsorgsboende. År 2012 är 
summan 501,60 kronor. 
 

 
Sammanfattning 
 
Parbogaranti infördes i 2 kap 2 § socialtjänstförordningen (2001:973) den 1 juni 2006 och 
gäller då båda makarna eller sammanboende är i behov av vård- och omsorgsboende . I 
sådana fall ska de båda, om de så önskar, beredas plats i samma boende. Detta tillämpas idag 
av biståndshandläggare och boendesamordnare utifrån lagens intentioner.  
 
I regeringens proposition (2011/12:147) ”Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om 
skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen” föreslås en ändring i 
Socialtjänstlagen som slår fast att äldre människor, som varaktigt har levt tillsammans och 
sammanbott, ska kunna fortsätta att göra det även om det bara är den enes behov som kräver 
vård- och omsorgsboende.  
 
Den 9 september 2012 beslutade riksdagen att anta regeringens förslag om ändring i 
Socialtjänstlagen. Den nya paragrafen i Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1b, träder i kraft den 1 
november 2012. Enligt den nya lagen ska det för den person som beviljats vård- och 
omsorgsboende för äldre, ingå i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin 
make eller sambo, oavsett om make/sambo har behov av att bo i ett sådant boende. Detta ska 
gälla under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott eller om den ena 
parten redan bor i ett vård- och omsorgsboende att paret dessförinnan varaktigt har samman-
bott. Det krävs också att båda parter, så långt det går att kartlägga, är överens om att de vill 
fortsätta bo tillsammans och att båda är införstådda med vad detta innebär. 
Omsorgsnämnden har fastställt tillämpningsrutinen som tillåter att äldre par där endast den 
ene parten har ett beslut som kräver vård- och omsorgsboende, om de så vill, ges möjlighet att 
bo tillsammans i vård- och omsorgsboende samt att det under de tre första prov-boende-
månaderna inte ska tas ut någon avgift för det kollektiva utbudet. 
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner att en avgift på 1,14 % av prisbas-
beloppet tas ut per månad för det kollektiva utbudet som finns på vård- och omsorgsboende. 
År 2012 är summan 501,60 kronor. 
 
 
Forts s 10
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 Diarienummer 
   KS 0507/12 
 
§ 202 forts 
 
Rätten att få åldras tillsammans - godkännande av avgift 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens beslut 15 november 2012, § 219 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 29 oktober 2012 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Yvonne Oscarsson (V): bifall till omsorgsnämndens 
förslag.  
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 Diarienummer 
   KS 0154/12 
 
§ 203 
 
Redovisning av försörjningsstöd per september och oktober 2012 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns och skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning 
 
September 
De samlade kostnaderna för försörjningsstödet är för andra månaden i rad i nivå med 2010 
och 2011 års nivåer. Allt färre hushåll söker försörjningsstöd och i september månad var det 
218 hushåll. En så låg siffra har individ- och familjeomsorgen inte haft sedan 2009.  
 
Antalet arbetslösa minskade några procent jämfört med augusti men ligger fortfarande över 
50 procent. Bland personer som är sjukskrivna med intyg som inte får sjukpenning och bland 
ej SFI-klara såg individ- och familjeomsorgen i augusti en ganska stor minskning. Under 
september var nivån tillbaka på de genomsnittssiffror som redovisats under året 2012. Antal 
barn i familjer som får försörjningsstöd har under hela året legat kring 10 procent. 
 
Oktober 
De samlade kostnaderna för försörjningsstödet har återigen ökat dock  inte riktigt till de 
nivåer individ- och familjeomsorgen hade före sommaren, men ändå högre än hur det var 
motsvarande månad år 2010 och 2011. Antalet hushåll ökar också liksom antalet arbetslösa. 
Antalet sjukskrivna med intyg ligger kvar på samma nivå som föregående månad medan ej 
SFI-klara minskar. I denna grupp svänger det ganska kraftigt från månad till månad. Antal 
barn i familjer som får försörjningsstöd ligger kvar kring 10 procent -  i SCB:s statistik för 
2011 så var denna siffra för hela landet sju procent, vilket visar att individ- och 
familjeomsorgen i vår kommun ligger en bra bit över riksgenomsnittet. 
 
Omsorgsförvaltningen har efter jämställdhetsintegreringsutbildningen fått i uppdrag att lägga 
till fördelning mellan kön i statistiken för verksamhetsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 18 oktober 2012, § 189 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 2 oktober 2012 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0276/12 
 
§ 204 
 
Biståndshandläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS tredje kvartalet 2012 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid rapporteringstillfället var det åtta personer som rapporterats till Socialstyrelsen som ”Ej 
verkställda beslut”. Alla beslut gäller vård- och omsorgsboende.  
 
Av dessa har en person tackat nej till erbjudande om boende, men vill vara kvar i ”boende-
kön”. En person som tidigare tackat nej till boende har nu återtagit sin ansökan och en person 
har avlidit (hade tackat nej till boende innan). Två personer som tidigare tackat nej har nu 
accepterat nya erbjudanden om boende och är vid dagens rapportering verkställda. Två 
personer som finns med i rapporteringen som ej verkställda har accepterat erbjudna boenden, 
men vid dagens datum inte hunnit flytta in. En person har inte kunnat verkställas på grund av 
att boende saknas på den ort personen vill bo. Personen ifråga fick sitt bifallsbeslut på boende 
den 15 juni 2012 och har nu väntat i 4 månader.  
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 15 november 2012, § 230 
Omsorgsförvaltningens skrivelse och rapport 
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 Diarienummer 
   KS 0076/11 
 
§ 205 
 
Besökscenter Stenegård - information 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors redogör för planen på att tillskapa ett Besökscenter för 
världsarvet på Stenegård. Med tanke på att tre av sju gårdar ligger i vår kommun och att 
Järvsö dessutom ligger geografiskt i mitten av gårdarna vore det lämpligt att besökscentret 
placeras på Stenegård. 
 
På länsnivå har inga analyser gjorts gällande hur det ska se ut med besökscenter och inte 
heller om potentiella kundgrupper och hur man når dessa. En förstudie pågår dock på länsnivå 
där man också har samråd med gårdsägarna.  
 
Alternativet till besökscenter är att varje gårdsägare sköter sin egen marknadsföring, vilket 
skulle göra det mycket svårare för kunden samt att det inte blir enhetlig information som ges. 
 
På Stenegård finns en ledig lokal ”Kvarnen” som skulle passa för ändamålet. Byggnaden är 
OK utvändigt, men behöver en uppfräschning invändigt samt att en handikapptoalett måste 
anordnas. Skylt vid vägen måste också anordnas. 
 
Besökscentret måste fyllas med ett meningsfullt innehåll och det är viktigt att informationen 
om gårdarna paketeras så att den ser ut som en produkt och om det blir fler besökscenter bör 
alla tillhandahålla samma information. Här borde länsstyrelsen vara ansvarig för att ta fram 
information. På centret ska aktuella öppettider finnas och guidade turer ska kunna bokas. 
 
Eventuellt skulle det vara möjligt att samarbeta med Järvsö Hembygdsförening som idag 
driver Gårdskontoret på Stenegård. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
 
§ 206 
 
Lokal utvecklingsstrategi - LUS 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
I arbetet med den lokala utvecklingsstrategin (LUS) har konstaterats att den viktigaste faktorn 
för Ljusdals kommuns utveckling är Arbetstillfällen. 
 
Förutsättningar för fler arbetstillfällen är Utbildning och fungerande Infrastruktur. 
 
Arbetstillfällen kommer i framtiden främst att finnas i det privata näringslivet och kommun-
chef Nicklas Bremefors informerar om att han ställt ett antal frågor till BIS, branscher i 
samverkan, som är de företagsnätverk som Närljus startat.  
 
Frågorna handlar om vilka förutsättningar, brister och behov som företagen ser i framtiden när 
det gäller Arbetstillfällen, Infrastruktur och Utbildning. 
 
Kommunchefen kommer att sammanställa svaren och återkomma till nästa sammanträde med 
ett upplägg och en tidsplan. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 207 
 
Anbudsupphandlingar 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Förfarandet vid anbudsöppning och antagande av anbud gällande park och väg på Östernäs 
har visat på en del brister. 
 
Eftersom Ljusdals kommun har valt att inte använda Inköp Gävleborg till upphandling av 
byggentreprenader har en extern konsult anlitats för att göra utvärdering av anbuden och det 
är när det gäller de så kallade mjuka kriterierna som det finns tveksamheter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2012, § 392 att ge samhällsutvecklings-
förvaltningen i uppdrag att göra en kompletterande utvärdering samt att ge kommunstyrelsens 
ordförande delegation att fatta beslut i frågan.  
 
När upphandlingen är avslutad borde en utvärdering göras för att undvika liknande problem i 
framtiden. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 208 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handling: 
 
1. Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi – oktober 2012 
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