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 Diarienummer 
     
 
§ 19 
 
Redogörelse om problematiken kring heltid/deltid samt information om 
vikariepoolen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av inkomna medborgarförslag (och motion) med önskemål om heltid och 
deltid och av att det lokala kollektivavtalet om flexibel arbetstid löper ut har Ingrid Sundström 
och Erik Fundin från omsorgsförvaltningen bjudits in till dagens sammanträde för att 
informera om läget.  
 
Från den 1 mars 2013 går all personal tillbaka till AB (Allmänna Bestämmelser). Det gör att 
det kommer att bli svårare för personal som inte är anställda på 100% att få arbeta mer. Under 
tiden det lokala kollektivavtalet om flexibel arbetstid har varit giltigt och med den relativt 
höga sjukfrånvaro som finns på förvaltningen har man kunnat arbeta emot en timbank och det 
har varit lättare att låta de som inte har heltidsanställning ändå arbeta heltid. 
 
Anledning till att kommunal har sagt upp avtalet är att viss personal har upplevt att villkoren 
har försämrats, troligtvis beroende på att man på grund av sparkrav fått ta bort den 
överkapacitet som tidigare funnits och som har förenklat flexibiliteten. 
 
Ingrid och Erik tror ändå att bemanningen ska fungera och kommer gärna tillbaka och 
informerar när man fått en bild av hur det fungerar utan flextidsavtal. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt   
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 Diarienummer 
   KS 0036/13 
 
§ 20 
 
Personalinformation 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Företagshälsovård 
 
Upphandlingen av Företagshälsovård ligger ute på anbud nu. 
 
 
Rekrytering 
 
Kommunchef 
Kommunstyrelsens presidium har träffat två personer och bestämt sig för att gå vidare med en 
av dessa. Vidare intervjuer kommer att hållas den 28 februari 2013. 
 
Skolchef 
Rekryteringsföretaget Bemannia har bedömt att ingen av de sökande uppfyller kriterierna och 
därmed är värd att gå vidare med. Annonsen ligger fortfarande ute. 
 
Kommunstyrelsens presidium bedömer att kommunchefen ska vara på plats innan skolchefen 
rekryteras. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0216/12 
 
§ 21 
 
Sjukstatistik för Ljusdals kommun, kvartal 4, 2012 och hela 2012 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. En redovisning om hur man jobbar med sjukfrånvaron på omsorgsförvaltningen önskas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Fjärde kvartalet 
 
I hela kommunen har sjukfrånvaron ökat från 6,1% fjärde kvartalet 2011 till 7,0% fjärde 
kvartalet 2012. Mäns frånvaro ligger oförändrad på  4,7% och kvinnors frånvaro har ökat från 
6,4% till 7,6% i jämförelse med samma period 2011. 
 
På kommunledningskontoret har sjukfrånvaron ökat från 3,4% fjärde kvartalet 2011 till 
5,5% fjärde kvartalet 2012. Mäns frånvaro har ökat från 0,5% till 1,9% och kvinnors frånvaro 
har ökat från 4,3% till 6,7% i jämförelse med samma period 2011. 
 
På samhällsutvecklingsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat från 3,6% fjärde kvartalet 
2011 till 2,8% fjärde kvartalet 2012. Mäns frånvaro har minskat från 3,8% till 2,6% och 
kvinnors frånvaro har minskat från 3,5% till 2,9% i jämförelse med samma period 2011. 
 
På utbildningsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat från 5,0% fjärde kvartalet 2011 till 5,1% 
fjärde kvartalet 2012. Mäns frånvaro har minskat från 3,6% till 2,2% och kvinnors frånvaro 
har ökat från 5,4% till 5,8% i jämförelse med samma period 2011. 
 
På omsorgsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat från 7,6% fjärde kvartalet 2011 till 9,3% 
fjärde kvartalet 2012. Mäns frånvaro har ökat från 7,7% till 10,2% och kvinnors frånvaro har 
ökat från 7,6% till 9,2% i jämförelse med samma period 2011. 
 
2012 
 
I hela kommunen har sjukfrånvaron ökat från 6,3 % 2011 till 6,5% 2012. Mäns frånvaro har 
ökat från 3,8% till 4,7% och kvinnors frånvaro har ökat från 6,8% till 6,9%. 
 
På kommunledningskontoret har sjukfrånvaron ökat från 2,3% 2011 till 3,5% 2012. Mäns 
frånvaro har ökat från 1,0% till 2,3% och kvinnors frånvaro har ökat från 2,6% till 3,9%. 
 
 
 
Forts s 7
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 Diarienummer 
   KS 0216/12 
 
§ 21 forts 
 
Sjukstatistik för Ljusdals kommun, kvartal 4 2012 och hela 2012 
 
 
På samhällsutvecklingsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat från 3,8% 2011 till 3,4% 
2012. Mäns frånvaro har ökat från 3,3% till 3,5% och kvinnors frånvaro har minskat från 
4,2% till 3,4%. 
 
På utbildningsförvaltningen ligger sjukfrånvaron oförändrad på 5,0%. Mäns frånvaro har 
minskat från 3,1% till 2,3% och kvinnors frånvaro har ökat från 5,5% till 5,7%. 
 
På omsorgsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat från 7,9% 2011 till 8,2% 2012. Mäns 
frånvaro har ökat från 5,6% till 8,7% och kvinnors frånvaro ligger oförändrad på 8,1%. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Britt-Marie Andersson-Nilsson 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0493/09 
 
§ 22 
 
Avtal om Bygdemedel gällande vindkraftsanläggningen "Järvsö Sörby" 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Avtalet med Järvsö Sörby Vindkraft AB om bygdemedel skickas till kommunstyrelsen 

utan eget förslag.  
 
2.  Kommunchef Nicklas Bremefors får i uppdrag att undersöka oklarheter i avtalet före 

nästa sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har godkänt riktlinjer gällande bygdepeng i anslutning till vindkrafts-
utbyggnad. Bygdepengen ska enligt riktlinjerna som riktpunkt utgöra minst 1 % av den 
samlade bruttoersättningen för den el som de aktuella vindkraftverken producerar.  
 
Kommunen har nu fått förslag till avtal om bygdemedel från Järvsö Sörby Vindkraft AB 
gällande den planerade vindkraftsanläggningen ”Järvsö Sörby”. 
 
Enligt avtalet ska bolaget, från och med det kalenderår då vindkraftsanläggningen tas i drift, 
årligen betala 20 000 kronor per driftsatt vindkraftverk. 
 
Efter att vindkraftsanläggningen tagits i drift ska betalning av Bygdemedel ske årsvis i 
efterskott senast den 31 mars året efter det kalenderår Bygdemedlet avser. 
 
Om alla projekterade och sökta turbiner tas i drift beräknas årlig bygdepeng från projektet 
uppgå till 740 000 kronor varav 600 000 kronor från verken i Ljusdals kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till avtal från Järvsö Sörby Vindkraft AB 14 februari 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 23 
 
Begäran från omsorgsnämnden om att ekonomresursen på 
omsorgsförvaltningen förstärks med 1,0 tjänst 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ärendet återkommer efter en djupare analys av läget på ekonomienheten. 
 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhets- och enhetschefer inom omsorgsförvaltningen är i behov av utökade 
stödfunktioner då man idag har svårt att hinna med de arbetsuppgifter som åligger dem. 
Verksamheterna inom omsorgsförvaltningen har under de senaste åren blivit fler respektive 
utökats samtidigt som förändrade och ökade lagkrav har tillkommit. Detta sammantaget har 
ökat arbetsmängden både för chefer och för stödfunktioner, vilket idag är påtagligt då inte 
tillräcklig tid finns för någondera parten för dialog, information, internutbildning och 
verksamhetsutveckling.  
 
När det gäller ekonomifrågorna upplevs situationen idag vara allvarlig då man riskerar att 
lagkrav och/eller omotiverade kostnader inte uppmärksammas. En ytterligare konsekvens är 
risken för ej tillräckligt genomarbetade beslutsunderlag, vilka förutom merarbete genom till 
exempel återremisser kan orsaka felaktiga beslut och åtgärder.   
Omsorgsnämnden föreslår den 24 januari 2013, § 14: 

 
1. Ekonomresursen för omsorgsförvaltningen förstärks med 1,0 tjänst. 
 
2. Finansiering med 500 000 kronor tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande för 

2013. 
 
3. Från och med 2014 ska kommunledningskontorets ordinarie driftbudget för 

förvaltningsekonomer utökas motsvarande 1,0 tjänst. 
 
Då Nicklas Bremefors avslutar sin anställning som kommunchef den sista februari för att bli 
ekonomichef råder osäkerhet om huruvida det finns utrymme för omförflyttningar på 
ekonomienheten. 
 
Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens protokoll 24 januari 2013, § 14 
Tjänsteskrivelse 8 januari 2013 
Konsekvensanalys 8 januari 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Ekonomienheten 
Akt 
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   KS 0154/12 
 
§ 24 
 
Redovisning av försörjningsstöd per december 2012 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns och skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning 
 
De samlade kostnaderna för försörjningsstödet i december ligger i stort sett på samma nivå 
som i november månad. Men i jämförelse med 2010 och 2011 ligger individ- och familje-
omsorgen klart lägre. 2011 betalades 800 000 kronor mer ut under december månad än under 
samma tid 2012. På årsbasis kan individ- och familjeomsorgen se att de samlade kostnaderna 
för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser har ökat med 2 000 000 kronor i jämförelse 
med 2011. Ökningen mellan 2010 och 2011 var 2 500 000 kronor, vilket visar på att öknings-
takten minskar. Men det finns en faktor till som visar på att försörjningsstödet minskar och 
det är arbetsmarknadsinsatsen: Arbete & Framtid, som infördes i slutet av 2011 och som 
under 2012 kostat 2 819 000 kronor. Totalt har individ- och familjeomsorgen under 2012 
betalat ut 5 612 000 kronor till arbetsmarknadsinsatser (UNIK, nystartsjobb, instegsjobb och 
OSA-arbeten).  
 
Arbetslösa som fick försörjningsstöd i december var 45 procent, vilket är den lägsta siffran 
för 2012 tillsammans med april och maj månader. Under året har antalet arbetslösa legat 
mellan 45 procent och 56 procent och detta får anses som ganska bra siffror i jämförelse med 
tidigare år då individ- och familjeomsorgen inte varit under 50 procent och ofta legat på 60 
procent och däröver. En bidragande orsak till att siffrorna förbättrats är att omsorgs-
förvaltningen gjort stora satsningar på arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Antalet sjukskrivna som saknar sjukpenning var i december 15 procent, vilket är den högsta 
siffran för året. Sett över hela året så har den legat på mellan 8 procent och 15 procent och 
ganska stabilt på 10-11 procent de flesta av årets månader. 
 
Gruppen ej SFI-klara låg för december på 7 procent, vilket är strax under medelvärdet för året 
där spannet är från 5-11 procent. 
 
Antal barn i familjer som får försörjningsstöd sjönk något under december till 9 procent. 
Under resten av 2012 har det legat konstant kring 10 procent. 
 
Antal hushåll som får försörjningsstöd var för december 238, vilket är en mycket låg siffra för 
december månad, 2011 var siffran 292 hushåll och 2010 var det 324 hushåll. Sett över hela 
året så var det i genomsnitt 249 hushåll per månad som fick försörjningsstöd, 2011 var 
motsvarande siffra 279 hushåll och för 2010 var det 286 hushåll.  
 
Forts s 11
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   KS 0154/12 
 
§ 24 forts  
 
Redovisning av försörjningsstöd per december 2012 
 
 
Sett till 2012 års siffror så kan individ- och familjeomsorgen även här se en nedgång kopplat 
till de arbetsmarknadsinsatser som gjorts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 24 januari 2013, § 8 
Omsorgsförvaltningens skrivelse och sammanställning 2 januari 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 25 
 
PA-samverkan i Hälsingland 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ärendet kompletteras med yttrande från förvaltningen och skickas till kommunstyrelsen.  
 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av Hälsingerådet har PwC genomfört en utredning av förutsättningarna 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, bland annat i Hälsingerådets 
kommunchefsgrupp. Personalcheferna har haft uppdraget att föreslå ett vidgat samarbete, 
inklusive ett organisatoriskt samarbete. Dessa diskussioner har inte resulterat i förändring av 
den grundläggande strukturen såsom det var tänkt. 
 
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 
• 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 med 

mera 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    Forts s 13 
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§ 25 forts  
 
PA-samverkan i Hälsingland 
 
Utredningen förordar en gemensam HR-organisation för de sex Hälsingekommunerna. 
 
Nu rekommenderas kommunerna att besluta om sitt intresse av att samverka i gemensam 
PA/HR-funktion. 
 
Beslutsunderlag 
 
Hälsingerådets protokoll 13 januari 2013 
Kommunstyrelsens protokoll 10 januari 2013 
Kommunstyrelsens protokoll 6 december 2012 
Konsultrapport från PwC 28 november 2012 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): Ärendet kompletteras med yttrande från kommunchef och personalchef 
och skickas till kommunstyrelsen. 
 
Yvonne Oscarsson (V) och Helena Brink (C): bifall till Roland Bäckmans förslag. 
 
Leif Hansen (SRD): avslag till förslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att allmänna utskottet 
bifaller hans eget förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Roland Bäckmans förslag. 
 
Nej-röst för bifall till Leif Hansens förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med fyra ja-röster mot en nej-röst bifaller allmänna utskottet Roland Bäckmans förslag. 
 
 
 
 
Forts 14
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   KS 0515/12 
 
§ 25 forts 
 
PA-samverkan i Hälsingland 
 
 
Omröstningsprotokoll 
 § 25 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Bäckman (S) X   
Yvonne Oscarsson (V) X   
Leif Hansen (SRD)  X  
Lars Molin (M) X   
Helena Brink (C) X   
Summa: 4 1 0 
Totalt: 5 
 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Britt-Marie Andersson-Nilsson 
Nicklas Bremefors 
Akt 
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   KS 0301/12 
 
§ 26 
 
Utbildningssamverkan i Hälsingland 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag i avvaktan på utbildnings-

nämndens beslut. 
 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med utbildningssamverkan är att skapa en gymnasie- och vuxenutbildning i landskapet 
som är attraktiv för de studerande och stärker kommunernas konkurrenskraft och ekonomi. 
 
För genomförandet bildas ett gemensamt kommunalförbund, Hälsinglands utbildnings-
förbund, mellan Hälsinglands kommuner. 
 
Målen är att samarbetet mellan Hälsinglands kommuner utvecklas inom verksamhets-
områdena och att kommunerna tillsammans når bättre resultat än vad var och en gör för sig.  
Målen är att: 
 
• Bättre tillgodose de studerandes behov av utbildningsinriktning och fördjupning. 95% av 

gymnasieeleverna ska få sitt förstahandsval tillgodosett inom samverkansområdet. 
• Andelen hälsingeelever som väljer en gymnasieutbildning inom landskapet ska öka. 
• Öka möjligheterna till val av pedagogisk metod och minska avhoppen i gymnasiet. 

Andelen elever som avslutar sin gymnasieutbildning med fullständiga betyg och som 
väljer eftergymnasial utbildning ska öka. 

• Otraditionella studieval ur genusperspektiv ska uppmuntras. 
• Ge tillgång till brett utbildningsutbud för vuxna på hemorten eller dess närhet, 
• Förbättra kvaliteten till lägre kostnad (stordriftsfördelar). 
• Förbättra tillgången till kompetent arbetskraft. 
• På sikt höja utbildningsnivån generellt i landskapet. 

 
Hälsingerådet rekommenderar att kommunerna fattar följande beslut: 
 
1. Ljusdals kommun har avsikten att medverka i bildandet av ett nytt kommunalförbund, 

Hälsinglands utbildningsförbund. Syftet är att kommunen efter bildandet överlåter 
kommunens gymnasie- och vuxenutbildning till kommunalförbundet. 

 
Detta innebär att: 
 
• De kommuner som önskar medverka i bildandet av kommunalförbundet meddelar detta 

till Hälsingerådet senast under mars 2013. 
 
Forts s 16



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-02-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
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§ 26 forts  
 
Utbildningssamverkan i Hälsingland 
 
• Deltagande kommuner tillsätter en projektgrupp för genomförande av organisations-

förändringen och utser styrgrupp med två förtroendevalda från varje kommun. 
 
• Till kommuncheferna i deltagande kommuner uppdras att bemanna projektet. Uppdraget 

redovisas senast den 31 mars 2013. 
 
• Deltagande kommuner är beredda att ta ett kostnadsansvar för det planeringsarbete som 

krävs för genomförandet. 
 
• I samband med att kommunalförbundets verksamhet startar upphör HälsingeUtbildning 

ekonomisk förenings verksamhet. Föreningens verksamhet övertas av kommunal-
förbundet. 

 
• Kommuner som överlämnar sin gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhet till 

kommunalförbundet förbinder sig att initialt första året avsätta medel motsvarande 
kommunens nettokostnad för verksamheten året innan överlämnandet. 

 
• Verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på kvalitet, men samtidigt mer 

ekonomiskt effektivt och mer rationellt än för närvarande. 
 
• Kommunalförbundets verksamhet ska vara i drift från och med den 15 juli 2015. 
 
• Den kommun eller de kommuner som inte önskar ingå i kommunalförbundet erbjuds 

samverka via avtal. 
 
Utbildningsnämnden kommer att behandla ärendet den 13 februari 2013. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): ärendet skickas till kommunstyrelsen utan eget förslag i avvaktan på 
utbildningsnämndens beslut. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins förslag och finner att 
allmänna utskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 27 
 
Personalsituationen i utbildningsförvaltningen/utbildningsnämnden 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen ska få ta del av reviderad handlingsplan och åtgärdsplan.  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen upplever brister i utbildningsnämndens ledning och styrning. Utifrån 
kommunallagens bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt över övriga nämnders 
verksamhet höll kommunstyrelsen en diskussion inom stängda dörrar på sitt sammanträde den 7 
februari 2013. 
 
Till dagens möte med allmänna utskottet är utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå 
(S), vice ordförande Mia Sparrow (FP) samt utbildningsförvaltningens tillförordnade chef Eva 
Ulin kallade för att redogöra för situationen i nämnden. 
 
Malin Ängerå (S) informerar om att nämnden, med anledning av att vissa tjänstemän mår 
dåligt av gå till nämnden, tagit fram en handlingsplan för att förbättra arbetsklimatet i 
nämnden. Det gjorde att klimatet förbättrades under hösten 2012, men det har blivit sämre 
igen. Nämnden har också tagit hjälp av extern expertis vid ett flertal tillfällen. 
 
Eva Ulin vittnar om att många av tjänstemännen känner olust när de ska gå till nämnden.  
 
Av diskussionen framgår att utbildningsnämnden inte är enig om vad som är problemet i 
nämnden och om det överhuvudtaget finns ett problem. 
 
Utbildningsnämnden kommer den 20 februari 2013 att ha ett extra sammanträde för att arbeta 
med handlingsplanen. Resultatet av det arbetet ska redovisas på kommunstyrelsen den 7 mars 
2013. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Malin Ängerå 
Akt 
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§ 28 
 
Nätverket "Svenska kommuner mot diskriminering och rasism" 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ljusdal kommun ställer sig bakom arbetet mot diskriminering och rasism. 
 
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att delta i nätverket. 
 
3. Allmänna utskottet ska få information om nätverket på ett kommande sammanträde.   
 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges Kommuner och Landsting leder ett nätverk mot diskriminering och rasism. 
Utgångspunkten för arbetet är en tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen 
mot rasism. Genom att följa tiopunktsplanen och arbeta tillsammans i nätverksform kan 
kommunen få stöd i arbetet med att skapa strategier och metoder för ett konkret arbete mot 
diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. 
 
Många politiker och tjänstemän ser vikten av att arbeta mot rasism och diskriminering. Men 
att därefter skapa strategier och metoder för att sätta dessa ord i handling har visat sig svårare. 
Ett sätt att komma vidare kan vara att ingå i ett lärande nätverk där man tillsammans praktiskt 
prövar, lär av varandra, granskar och utvecklar kunskap. Ett verktyg för arbetet är den 
tiopunktsplan som omfattar flera olika områden på den lokala och regionala nivån. 
 
Det svenska nätverket samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting med stöd av 
Diskrimineringsombudsmannan och i nätverket medverkar Botkyrka, Eskilstuna, Huddinge, 
Kalmar, Lund, Malmö, Nyköping, Sundbyberg, Södertälje, Uppsala, Växjö och kommunerna 
i Örebro län. 
 
För att ansluta sig till nätverket krävs ett politiskt beslut om att kommunen ska arbeta aktivt 
med dessa frågor och avsätta tid för nätverksträffar med mera. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Nicklas Bremefors 
Akt  
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§ 29 
 
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. 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors visar ett utkast av vad företagen tyckt, men vill återkomma 
med en tydligare bild sedan han har förankrat resultaten med nätverken. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 30 
 
Upphandling av utredare gällande översyn av kommunens organisation 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Pengar till utredningen tas ur kommunstyrelsens budget. 
 
 
Sammanfattning 
 
Allmänna utskottet beslutade den 30 oktober 2012, § 189 att ny upphandling ska göras av 
utredningsresurs till organisationsöversynen (som kommunstyrelsen har beslutat ska göras av 
extern resurs två år efter den nya organisationens genomförande). 
 
Kommunchefen informerar om att upphandlingen nu är så gott som klar och att han kan fatta 
beslut inom befintlig budget om kommunstyrelsen säger att pengarna ska tas ur kommun-
styrelsens budget. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Nicklas Bremefors 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 31 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Svar från Polismyndigheten i Gävleborgs län på hemställan från Hälsingerådet om 

återinrättande av polisutbildning på distans i Gävleborg. KS 534/12 
 
2. Svar från justitieministern på hemställan från Hälsingerådet om återinrättande av 

polisutbildning på distans i Gävleborg. KS 534/12 
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