
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunstyrelsen 2012-12-06 
 
Plats och tid Ljusdalssalen/Tallåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: -  
 15:30 
 
Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf 
 Annelie Wallberg (S) 
 Kristina Michelsson (S) 
 Leif Persson (S) 
 Thomas Wandel (SRD) tjg ers istf Kenneth Forssell (V) 
 Yvonne Oscarsson (V) 
 Leif Hansen (SRD) 
 Jonny Mill (SRD) 
 Lars Molin (M) 
 Marie-Louise Hellström (M) 
 Maj-Britt Tönners (C) tjg ers istf Helena Brink (C) 
 Maj-Britt Tönners (C) 
 Harald Noréus (FP) 
 Karin Jansson (MP) tjg ers istf Ingalill Fahlström (MP) 
  
 
Övriga deltagande Verksamhetschef Kenneth Forssell § 412 
 Ungdomsstrateg Esbjörn Johansson och fritidsgårdsföreståndare  
 Bengt Knapp, § 413 
 VD Richard Brännström, § 414 
 Plan- och byggchef Anders Berg, § 417 
 Kommunchef Nicklas Bremefors 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Jonny Mill (SRD) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-12-12 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  412-417 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Roland Bäckman 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Jonny Mill 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2012-12-06 
 
Datum för anslags upprättande 2012-12-13 
 
Datum för anslags nedtagande 2013-01-14 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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 Diarienummer 
   KS 0025/12 
 
§ 412 
 
Information om integrations- och flyktingfrågor 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Kenneth Forssell informerar i integrations- och flyktingfrågor, 
bl a: 
 

• Skillnaderna i begreppen flyktingar, invandrare, asylsökande och 
kvotflyktingar 

• Flyktingsituationen i världen 2011 
• Från vilka länder de flesta flyktingar härstammar från 
• Asylsökningar i Sverige 2010 
• Beviljade uppehållstillstånd i Sverige 1999-2009 
• Invandring i Sverige 2010 
• Etableringsreformen 
• Arbetsförmedlingens ansvar 
• Fakta om flyktingar och invandrare i Ljusdal från år 2003 och framåt 
• Kommunens nystartade integrationsverksamhet 
• Ensamkommande barn 
• Kommunens ansvar 
• Prognos från Migrationsverket 
• Länsstyrelsens förslag 
• Åtgärder för att klara ett ökat mottagande 

 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0631/11 
 
§ 413 
 
Kläppa fritidsgård, diskussion 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Projekteringen för en eventuell renovering och ombyggnad av fastigheten Kläppa 
fritidsgård är gjord och den ligger som grund för de åtgärder som fastigheten är i 
behov av. Ombyggnaden innefattar en omfattande renovering av bland annat 
fasaden utvändigt, nya fönster, installation av ny ventilation, delvis installation av 
ny el och armaturer, nya golvmattor, ny färgsättning på väggar, att 
handikappanpassa en toalett med mera. 
 
Fastigheten gamla Kläppa skolas lokaler renoverades och anpassades till det som 
kom att bli Kläppa fritidsgård år 1988. En fritidsgård/allaktivitetshus som i slutet 
av 1980 och i början på 90-talet blev en populär mötesplats för ungdomar och 
föremål för många studiebesök som en unik fritidsgård av sitt slag. Med tiden har 
förutsättningarna förändrats på Kläppa fritidsgård och under flera år har osäker-
heten kring beslut om fritidsgårdens placering gjort att fastighetens underhåll 
blivit eftersatt. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 16 oktober 2012, § 64 att 5,3 miljoner 
kronor anslås för ombyggnad samt renovering av fastigheten Kläppa fritidsgård 
och budgetramen gällande fritidsgårdar utökas med 420 000 kronor per år för 
ökade hyreskostnader, att pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme 
för ombyggnad och renovering, från kommunstyrelsens konto till förfogande för 
ökade hyreskostnader samt justeras i budgetram för kommande år, samt att 
samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utföra ombyggnationen. 
 
Kommunstyrelsen fick vid sammanträde 1 november 2012 information i ärendet 
och beslutade då att ytterligare information och diskussion ska ske vid dagens 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 357 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2012, § 64 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 september 2012 
 
Ungdomsstrateg Esbjörn Johansson och föreståndaren på Kläppa, Bengt Knapp, 
informerar. 
Beslutsexpediering: Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0235/11 
 
§ 414 
 
Information om samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade under 2011 att samordna den kommunala 
fastighetsförvaltningen med Ljusdalshem och genomföra en utredning avseende 
organisatorisk tillhörighet för skolornas institutionsvaktmästare.  
 
Utredningen har genomförts av Fasticon och presenteras vid dagens sammanträde 
av Ljusdalshems VD Rickard Brännström. 
 
Slutsatser i utredningen 
 

• De arbetsuppgifter som relateras till fastighetsförvaltning d v s 
markskötsel, underhåll, nyckelhantering, besiktningar, lekutrustning etc 
överförs i sin helhet till den föreslagna enheten ”Förvaltning 
verksamhetslokaler” och denna gränsdragning beskrivs i ett 
gränsdragningsdokument. 

• Övriga nuvarande arbetsuppgifter av verksamhetsstödjande karaktär såsom 
behovsstyrd verksamhetsrelaterad service och logistik/transport överförs 
till en nybildad serviceenhet. 

• Det bör vidare övervägas om övriga funktioner av servicekaraktär som 
hantverkare, teknik och städning även ska överföras till den föreslagna 
serviceenheten. 

 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0394/10 
 
§ 415 
 
Utredning av medborgarförslaget gällande att Ljusdals kommun har ett 
kommunkort. Diskussion om vidare hantering 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. Ärendet ska tas upp för beslut i januari  
 2013. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2010, § 164 att bifalla en motion 
gällande kommunkort i Ljusdals kommun såtillvida att en utredning skulle 
tillsättas. 
 
Medborgarförslaget handlar om att införa ett kommunkort liknande 
Stockholmskortet där olika lokala aktiviteter och upplevelser i kommunen skulle 
ingå. Förslagsvis Järvsöbacken, Harsa, Järvzoo, Torön, Kajevall, Simhallen, 
Färilarevyn, shopping i centralorten med mera. Bussförbindelse mellan dessa 
skulle också ingå. 
 
En utredning har gjorts i ärendet. Utredaren har vänt sig till Närljus, Destination 
Järvsö, Ljusdal i Centrum, kommunens Informationsenhet och biblioteket med 
flera för att få svar på sina frågor. 
 
De flesta ställer sig positiva till ett kommunkort, men anser att många frågor 
återstår att besvara till exempel: 
 
• Vem ansvarar för ett genomförande och hantering av ett kommunkort? 
• Vilka är målgruppen, turister och/eller kommuninvånarna? 
• Vad ska ingå i kortet? 
• Om det blir Destination Järvsö AB som ska ansvara för ett eventuellt 

kommunkort bör det ingå i avtalet mellan Närljus och DJAB.  
• Hur ska en strategi för marknadsföring se ut? 
• Giltighetsperiod? 
• Ska kortet vara gratis eller köpas? 
• Ska kortet beställas online? 
• Ska det finnas en hemsida där alla erbjudanden finns listade? 
• Hur hanteras eventuell vinst? 
• Kan kortet även utökas till att omfatta länstrafiken? 
• Går det att kombineras/utvecklas med rabatthäftet som Ljusdals IF säljer?  
• Vilka språk ska kortet finnas på?  
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 Diarienummer 
   KS 0394/10 
 
§ 415 forts. 
 
• Motiverar det extraarbetet som krävs för att administrera ett kort? En 

kostnadsberäkning utifrån sannolika priser och volymer bör ge en bättre bild. 
• Skulle två taxiresor/dag kunna ingå i kortet? För att underlätta de bristfälliga 

kommunikationerna mellan kommundelarna. 
• Ska kortet kunna köpas separat eller enbart i samband med hotellbokning?  
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 oktober 2012, § 194 att godkänna rapporten 
gällande utredning om kommunkort i Ljusdals kommun. 
 
Vid dagens sammanträde diskuteras om kommunkort ska införas eller inte. Flera av 
kommunstyrelsens ledamöter menar att kommunen inte ska införa kommunkort. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 oktober 2012, § 194 
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 314 
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 76 
Rapport gällande medborgarförslag om kommunkort i Ljusdals kommun 7 
februari 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 7 september 2010, § 164 
Medborgarförslag 20 december 2009 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0515/12 
 
§ 416 
 
Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Konsulterna från PwC ska bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde i  
    januari 2013. 
 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av Hälsingerådet har PwC genomfört en utredning av förutsätt-
ningarna för ett utökat samarbete inom PA-området. 
 
Frågan har en historia som spänner över minst ett decennium. Flera utredningar 
har genomförts och diskussioner har skett i olika konstellationer, bl a i 
Hälsingerådets kommunchefsgrupp. Personalcheferna har haft uppdrag att föreslå 
ett vidgat samarbete inklusive ett organisatoriskt samarbete. Dessa diskussioner 
har inte resulterat i förändring av den grundläggande strukturen såsom det var 
tänkt. 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors presenterar utredningen. Konsulterna från PwC 
skulle ha presenterat utredningen vid dagens sammanträde, men p g a snöovädret 
har de blivit förhindrade. 
 
Utredningen visar att den övergripande strukturen och resurserna i stort är likartad 
mellan de sex kommunerna. Det finns skillnader i vilken grad organisationen är 
centraliserad eller decentraliserad. Det finns skillnader i hur långt respektive 
kommuns PA-funktion kommit i en utveckling mot ett HR-inriktat arbetssätt. 
 
Intervjuerna visar att främst kommunledning och förvaltningschefer upplever ett 
förväntningsgap mellan verksamheternas faktiska behov inom PA/HR-området 
och vad som faktiskt erbjuds i stöd och kompetens från respektive PA-enhet. 
 
Detta utgör grunden för slutsatsen att ett vidgat samarbete inom HR-området 
skulle kunna medföra vinster för samtliga sex kommuner i Hälsingland. 
Fördelarna är främst: 
 

• Möjligheten till ett mer strategiskt HR-arbete 
• Som större enhet tillsammans bättre lyckas attrahera personal när det 

gäller såväl specialistkompetenser som för ”breddyrken” 
• Möjlighet att bygga upp bredare kompetens inom HR-området 
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 Diarienummer 
   KS 0515/12 
 
§ 416 forts. 
 

• Möjlighet till att bygga upp djupare specialkunskap inom olika HR- och 
löneområden 

• Möjlighet till effektivare användning och lägre driftskostnader för olika 
IT-system genom högre kompetens och delade driftkostnader 

• Mindre sårbarhet för olika funktioner 
• Vinster genom att i stor utsträckning samordna processer, riktlinjer, 

rutiner, policys m m inom HR- och löneområdet 
• Effektivare verksamheter genom mer strategiskt och med högre kompetens 

utformat HR- och lönestöd 
• Möjlighet för medarbetare i HR- enheten att på ett naturligt sätt kunna 

specialisera sig inom sina respektive områden. 
 
Utredningen förordar en gemensam HR-organisation för  de sex 
Hälsingekommunerna. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 417 
 
Översiktsplan Järvsö, information 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. Frågan återkommer till 

kommunstyrelsen för beslut i januari 2013. 
 
Sammanfattning  
 
Plan- och byggchef Anders Berg informerar om samhällsutvecklings-
förvaltningens förslag till fördjupad översiktsplan för Järvsö. 
 
Uppstart för arbetet sker i december 2012- januari 2013. Beräknat avslut är juni 
2014. 
 
Tidplanen, som är snävt tilltagen, bygger på att kommunstyrelsen anslår medel ur 
det egna kapitalet för upphandling av konsult som kan göra arbetet åt kommunen. 
 
Kommunstyrelsen informeras också om att samhällsutvecklingsförvaltningen 
parallellt med den fördjupade översiktsplanen för Järvsö kommer att ta fram en 
LIS-plan (Landbygdsutveckling i strandnära läge). 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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