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 Diarienummer 
   KS 0094/13 
 
§ 32 
 
Regler för föreningsbidrag 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Dialog ska föras med föreningslivet om förslaget till regelverk för föreningsbidrag. 
 
2. Förslaget ska gå ut på remiss till berörda nämnder och utskott. 
 
3. Allmänna riktlinjer för bidrag ska tas fram. 

 
4. En totalbild av olika typer av bidrag som beviljas ska redovisas. 

 
 
Sammanfattning 
 
På initiativ av både omsorgsförvaltningen och Musik- och kulturenheten har en översyn av 
regelverket för stöd och bidrag till föreningslivet gjorts. Utredningen ger en kort samman-
ställning av nuvarande regler och rutiner och föreslår en grundläggande struktur för regelverk.  
 
Förslagen är inte diskuterade med representanter för föreningslivet, men genomarbetade med 
de verksamheter som idag handlägger stöd till föreningar, framför allt fritidsenheten, Musik- 
och kulturenheten samt omsorgsförvaltningen.  
 
Utredningen förslår i korthet följande:  
 
1. Införande av övergripande och i huvudsak gemensamma regler. 
2. Samordning mellan de olika ansvarsområdena avseende delegeringsbeslut, beloppsgränser 

och nivåer.  
3. Enhetlighet avseende diarieföring av viktigare in- och utgående handlingar och beslut.  
4. Samordning avseende totalt stöd och samverkan i beslutsprocessen mellan olika 

stödformer såsom sponsring, kontant föreningsstöd, med mera.  
 
När det gäller punkterna 2-4 har utredningen inga färdiga förslag utan menar att remiss-
behandlingen får ange riktlinjer för hur dessa frågeställningar kan lösas.  
 
Detaljarbete avseende de olika stödformerna återstår, till exempel utformning av blanketter 
utifrån de föreslagna reglerna. Detta arbete kommer att behöva vara knutet till de olika 
stödformerna och typer av föreningar.  
 
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
   KS 0094/13 
 
§ 32 forts 
 
Regler för föreningsbidrag 
 
 
Kommunledningskontoret föreslår den 27 februari 2013 
 
1. Godkänna förslaget till regelverk för dialog med representanter för föreningslivet. 
 
2. Återrapportera resultatet av dialogen till kommunstyrelsen. 
 
3. Uppdrag åt berörda förvaltningar att i samverkan slutföra arbetet med införande av 

regelverket att gälla från den 31 december 2013. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut gällande regler för föreningsbidrag 27 februari 2013 
Utredning och förslag – regler för kommunens stöd till föreningar och kulturarrangemang 
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 Diarienummer 
   KS 0531/12 
 
§ 33 
 
Återremitterat ärende; Ansökan om sponsring till Hälsingelagen P15, 
F15, P17 och F17 i Innebandy 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ansökan från Hälsinglands Innebandyförbund avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Under våren 2013 åker Hälsinglands F15 och P15:s lag till Umeå för att spela distrikts-SM i 
innebandy och senare på våren åker F17 och P17 till Helsingborg för distrikts-SM. 
Hälsinglands innebandy söker 10 000 kronor i sponsring (plats för logotyp på uppvärmnings-
tröja) från Ljusdals kommun för dessa lag. 
 
I enlighet med Ljusdals kommuns policy för sponsring, sponsras endast föreningar och inte 
enskilda lag.  
 
Kommunstyrelsen återremitterade den 7 februari 2013, § 31 ärendet till allmänna utskottet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 7 februari 2013. § 31 
Allmänna utskottets protokoll 15 januari 2013, § 15 
Kommunledningskontorets skrivelse 13 december 2012 
Ansökan från Hälsinglands innebandyförbund 21 november 2012 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C): bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Hälsinglands Innebandyförbund 
Delegeringspärm 
Akt 
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   KS 0242/12 
 
§ 34 
 
Ansökan från ABF Ljusdal om medel till projektidé "Mötesplats 
Gärdeåsen" 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun medfinansierar projektet med 300 000 kronor under ett år och vill ha 

en uppföljning, i god tid, efter ett år för en eventuell förlängning. 
 

2. Pengar tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande 
 
 
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.  
 
Forts s 8
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§ 34 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. 
 
Allmänna utskottet beslutade den 30 oktober 2013, § 191 att skicka ärendet till omsorgs-
nämnden för att få svar på vad i projektbeskrivningen som går att göra inom befintlig 
organisation och till ABF Ljusdal för att få svar på hur de tänker sig en permanentning av 
projektet. 
 
Omsorgsnämnden beslutade den 24 januari 2013, § 15 att godkänna följande yttrande:  
 
Integrationsverksamheten startade den 1 september 2012. Verksamheten innefattar både det 
reguljära flyktingmottagandet, samt sedan den 1 december 2012 även mottagandet av 
ensamkommande asylsökande barn (10 platser) i det egna HVB-hemmet: Credo.  
 
Lagstiftningen reglerar att kommunen har kvar det fulla ansvaret för introduktionen i 
samhället för nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd som är under 20 år eller över 64 år, 
eller som har en prestationsförmåga som understiger 25 procent. För personerna mellan 20 år 
och 64 år har Arbetsförmedlingen ansvaret för individens arbetsmarknadsetablering och också 
ett slags samordningsansvar för de aktörer som finns, till exempel kommunen, etablerings-
lotsar med flera. Kommunen har dock kvar mycket viktiga uppgifter som till exempel: 
bosättning, första mottagande, vissa sociala frågor, SFI-undervisning samt samhälls-
orientering. 
 
Omsorgsförvaltningens sammanfattande bedömning är att projektets verksamhet skulle kunna 
ses som en verksamhet som i vissa avseenden kunde vara ett komplement till integrations-
verksamheten. Integrationsverksamheten menar att som en ideell verksamhet, eller såsom en 
verksamhet som inte till så hög grad bygger på att anställa ny personal, så skulle projektet 
kunna fylla sin funktion.  
 
ABF Ljusdal skriver i sitt yttrande att  
 
”När projekttiden efter 3 år är slut, i november 2015, hoppas vi att Mötesplats Gärdeåsen står 
på stabil grund och att studiecirklar, kurser, kulturprogram och andra aktiviteter har hittat sin 
form. Om verksamheten ökar under projektåren kommer vi att successivt kunna öka egen 
finansiering och vi hoppas dessutom att få förståelse för projektets betydelse och därmed få 
fram andra finansiärer.  
Forts s 9
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 Diarienummer 
   KS 0242/12 
 
§ 34 forts 
 
Ansökan från ABF Ljusdal om medel till projektidé "Mötesplats 
Gärdeåsen" 
 
Allt för att kunna tillgodose de intressen och behov av studier och andra aktiviteter som 
målgruppen ger uttryck för. Om goda idéer inte får prövas i projektform i rädsla för framtida 
svårigheter till permanentning blir det svårt att utveckla samhället överhuvudtaget. Då många 
ser svårigheter i att ge löfte om bidrag i 3 år ser vi inga problem i att fatta beslut om 
finansiering för 1 år i taget. 
 
Om Mötesplats Gärdeåsen under projekttiden inte genererar en verksamhetsökning tvingas vi 
däremot att konstatera att projektet måste avslutas.     
 
Vår inställning är att olika samhällsaktörer såväl som medborgarna i allmänhet i Ljusdals 
kommun måste medverka till en bra integration av våra nyanlända invånare. Det handlar både 
om medmänsklighet med människor som flytt från svåra situationer och vårt behov av 
mångfald, men också om behov av arbetskraft i pågående generationsskifte på arbets-
marknaden. Genom bra insatser i tidigt skede kommer vi att undvika motsättningar och ökade 
kostnader i framtiden.  
 
Tanken med stödet från Ljusdals kommun var och är att få medfinansiering för personal till 
Mötesplatsen och därmed kunna ha mer verksamhet och högre grad av öppethållande.  
 
Då vi har som mål att medarbetarna på Mötesplatsen ska vara nysvenskar eller långtids-
arbetslösa såg vi i projektgruppen det snarare som en vinst, än en merkostnad för kommunen. 
Detta då många i dessa grupper har försörjningsstöd och att ABF skulle lyfta någon/några från 
det till en anställning”.  
 
Beslutsunderlag 
 
Yttrande från ABF Ljusdal 8 februari 2013 
Omsorgsnämndens protokoll 24 januari 2013, § 15 
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 191 
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 
 
 
 
 
Forts s 10
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§ 34 forts 
 
Ansökan från ABF Ljusdal om medel till projektidé "Mötesplats 
Gärdeåsen" 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): bifall till att bidrag ges. 
 
Helena Brink (C):  
 
1. Ljusdals kommun medfinansierar projektet med 300 000 kronor under ett år och vill ha 

en uppföljning, i god tid, efter ett år för eventuell förlängning. 
 
2. Pengar tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att allmänna utskottet bifaller 
Helena Brinks förslag. 
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§ 35 
 
Projekt för färdigställande av ny fiskeplan - beslut om finansiering 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. År 2013 tas pengar ur kommunstyrelsens egna kapital. 
 
2. Inför  år 2014 ska ärendet hanteras av budgetberedningen.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunen har sedan den 3 juli 2012 haft en person projektanställd för det inledande arbetet 
med att ta fram en ny fiskevårdsplan för Ljusdals kommun. De medel som finns anvisade för 
dennes projektanställning räcker till och med den 31 december 2012. Den gamla fiskeplanen 
som antogs 1991 har många brister och framförallt när det gäller återställningsarbeten så är 
det mycket som återstår. Framtagandet av en fiskeplan idag skiljer sig mycket från den modell 
som användes för 20 år sedan. Det gäller att se helheten och ta grepp om hela avrinnings-
områden. Huvudsyftet med fiskevårdsplanen är att återställa vattendragen till så nära 
ursprungligt skick som möjligt. 
 
Andra problem som behöver lokaliseras är hårt skogsbruk som drabbar vattendragen och 
fellagda vägtrummor, genom vilka fisk kan ha svårt att passera. Åtgärder av nämnda problem 
innebär en biologisk återställning av vattensystem som inte bara gynnar fisk. Åtgärderna är 
även viktiga för andra arter som till exempel utter, flodpärlmussla och flodkräfta med mera. 
Arbetet med att återställa vattendragen är dessutom ett stort steg till att uppfylla ett av 
regeringens uppsatta miljömål, levande sjöar och vattendrag. 
 
Framtidsplan: 
Vissa vattensystem är i stort sett färdiginventerade och kan redan nu ges åtgärdsförslag. Vi 
har haft möten med länsstyrelsen och undersökt möjligheten till bidrag för att börja utföra 
åtgärder redan nästa år och de är beredda att stödja oss med de olika bidragsmöjligheter som 
finns tillgängliga. 
 
Kalkade vatten är prioriterade i ett av bidragen, därför har de genomförda inventeringarna 
koncentrerats till vattensystem inom kalkningsområdena. Andra kriterier i vattensystemen 
som kommer att prioriteras i ett första skede är att hela vattensystemet ligger inom 
kommunens gränser samt att det mynnar i Ljusnan. 
 
En grov uppskattning är att drygt hälften av kommunens vattensträckor är biotopkarterade. 
Dock måste vissa delvis återbesökas eftersom det är så lång tid sedan inventeringen utfördes. 
Det finns hellre inga protokoll från sjöar förutom på dem som inventerats i år. För att hämta in 
material till en fiskevårdsplan för hela kommunen bedöms att det kommer att åtgå minst ett år 
till, troligen mer.  
 
Forts s 12 
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§ 35 forts 
 
Projekt för färdigställande av ny fiskeplan - beslut om finansiering 
 
Biotopkartering kan i bästa fall utföras från maj till slutet av oktober dessutom bör tid och 
resurser avsättas för elprovfiske som är en viktig del i fiskeplansarbetet. 
 
Som ett exempel kan nämnas att Söderhamns kommun, som är den kommun i länet som 
senast tagit fram en fiskeplan, under de senaste sex åren har upparbetat cirka 24 miljoner 
kronor i olika fiskebefrämjande åtgärder med externa medel.  
 
En styrgrupp bestående av miljöchef Karin Hansson, fritidschef Pär Ferm, kommunekolog 
Pär Lundagårds och projektledaren Peter Hallgren kommer att leda projektet.  
Länsfiskekonsulenten Karl Gullberg samt Fredrik Stjernholm på länsstyrelsens miljö-
analysenhet kommer att fungera som referenspersoner till styrgruppen  
 
För att kunna fortsätta projektet och färdigställa en fiskeplan som innefattar hela kommunen 
kommer det att krävas att projektledarens anställning förlängs under åren 2013 och 2014. 
Kostnaderna för denna förlängning uppgår till 500 000 kronor per år, det vill säga totalt en 
miljon kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2013, § 36 
 
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en fortsättning av projektet för färdigställande av 

Fiskeplan i Ljusdals kommun.  
 
2. Beslut om finansiering delegeras till kommunstyrelsens allmänna utskott. 

 
Ekonomichef Nicklas Bremefors föreslår att pengar tas ur kommunstyrelsens egna kapital för 
år 2013. Inför år 2014 ska ärendet hanteras av budgetberedningen. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsen protokoll 7 februari 2013, § 36 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2012, § 201 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 4 oktober 2012 
 
Yrkanden  
 
Leif Hansen (SRD), Yvonne Oscarsson (V): bifall till ekonomichefens förslag. 
 
Beslutsexpedierat 
Ekonomienheten 
Budgetberedningen 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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   KS 0065/12 
 
§ 36 
 
Fördjupad översiktsplan för Järvsö - beslut om finansiering 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Pengar för projektet tas ur kommunstyrelsens egna kapital. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har upprättat en projektbeskrivning för arbetet med att ta 
fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Järvsö.       
 
Projektbeskrivningen är ingen formell planhandling, men tar bland annat upp syfte, mål och 
organisationsstruktur för arbetet, vilket underlättar det kommande arbetet och bidrar till 
samsyn mellan beställare och utförare.   
 
I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen kommer det att behövas stöd i form av 
konsult. Kostnad för konsult beräknas till 960 000 kronor exklusive mervärdesskatt. Pengar 
föreslås tas ur det egna kapitalet.    
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2013, § 42: 
 
1. Projektbeskrivningen för fördjupad översiktsplan för Järvsö godkänns.    
 
2. Beslut om finansiering delegeras till allmänna utskottet. 
 
Ekonomichef Nicklas Bremefors föreslår att pengar tas ur kommunstyrelsens egna kapital. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 7 februari 2013, § 42 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 9 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 januari 2013 
Projektbeskrivning 8 januari 2013 
 
Propositionsordning  
 
Leif Hansen (SRD), Yvonne Oscarsson (V): bifall till ekonomichefens förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Ekonomienheten  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

14 

 Diarienummer 
   KS 0537/12 
 
§ 37 
 
Ansökan från Bilda Gävle Dala om ekonomisk stöd till internationellt 
folkmusikprojekt "Folk Summer School" i Järvsö 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Bidrag till ”Folk Summer School” beviljas.  

 
2. Ekonomichef Nicklas Bremefors får fatta beslut på delegation. 
 
 
Sammanfattning 
 
Bilda Gävle Dala ansöker om ekonomiskt stöd med 20 000 kronor till sitt internationella 
Folkmusikprojekt ”Folk Summer School” som arrangeras för fjärde året i Järvsö sommaren 
2013. 
 
Bilda Gävle Dala har sedan 2003 bedrivit ett internationellt samarbete med främst länder som 
England och Frankrike, målgruppen har varit 15-25 år. 
 
Folk Summer School är ett folk- och världsmusikprojekt för ungdomar mellan 13 och 25 år 
som har finansierats med medel från Leader Hälsingebygden och varit ett samverkansprojekt 
med Österbotten i Finland. Från och med 2013 fasas projektet ut och Bilda Gävle Dala gör ett 
försök att arrangera en vecka i Järvsö med pengar från fler finansiärer. 
 
Veckan kommer att avslutas med en konsert någonstans i Ljusdals kommun, vilket i dagsläget 
inte är helt klart, men kommer att ske i samverkan med Estrad Ljusdal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från Bilda Gävle Dala om ekonomiskt stöd till Folkmusikprojekt 13 december 2012 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M): bifall till att bidrag ges och att ekonomichef Nicklas Bremefors får fatta 
beslut på delegation.  
 
Yvonne Oscarsson (V) bifall till att bidrag beviljas. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Lars Molins förslag och finner att 
allmänna utskottet bifaller detta. 
 
Forts s 15 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0537/12 
 
§ 37 forts 
 
Ansökan från Bilda Gävle Dala om ekonomisk stöd till internationellt 
folkmusikprojekt "Folk Summer School" i Järvsö 
 
 
Beslutsexpedierat 
Ekonomienheten 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0036/13 
 
§ 38 
 
Personalinformation 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar: 
 
Avtalsrörelsen 
 
Den 1 april 2013 ska flera avtal omförhandlas med flera av våra fack. Den privata sektorn går 
före så vi får avvakta den avtalsrörelsen. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting är på turné för att diskutera avtalsfrågor med 
kommunerna. 
 
Rekryteringar 
 
Kommunchef: 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2013, § 88 att uppdra till kommunstyrelsens 
ordförande att anställa en kommunchef efter avslutade fackliga förhandlingar och utifrån 
dagens diskussion. 
 
Den 18 mars 2013 kommer förhandling enligt MBL § 11 med facken att hållas. Facken har 
tidigare intervjuat kandidaten och det har kommit signaler om att det finns tveksamheter hos 
en del fack om kandidatens lämplighet.  
 
Utbildningschef: 
Inga nya ansökningar har inkommit när det gäller jobbet som utbildningschef. Man har gjort 
ett ”omtag” med en annons i Dagens Nyheter söndagen den 10 mars 2013. Arbetet med att 
hitta tillförordnad chef pågår. Från den  7 april 2013 är utbildningsförvaltningen utan chef. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0101/13 
 
§ 39 
 
Skrivelser gällande Stenhamreskolan åk 7-9 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Effekten av de planerade åtgärderna avvaktas. En återkoppling ska ges i juni innehållande 

kartläggning av psykosocial arbetsmiljö och rapport från företagshälsovården Priserva.  
 
Sammanfattning  
I två skrivelser till Ljusdals kommun beskriver en nuvarande och en före detta lärare 
situationen på Stenhamreskolans högstadium ur sin synvinkel. De menar att det råder en 
ohållbar situation för elever, föräldrar och personal på Stenhamreskolans högstadium. I båda 
skrivelserna pekas skolans rektor ut som den stora orsaken till problemen. 

En lärare hävdar att han valde att lämna skolan på grund av rektorns agerande. Den andra 
skrivelsen hävdar att rektorn tillrättavisat lärare på ett kränkande sätt och ägnat sig åt 
medvetet saboterande mot personalens arbetsutförande. Enligt lärarens skrivelse har det lett 
till att personalen upplevt obehag vid de konfrontationer som uppstår när åsikter framförs. 

Det påstås också att rektorn ska ha mörkat och ljugit om konflikter på skolan och inte gett 
utsatta elever det stöd de behöver. Enligt uppgifterna ska en lärare bland annat ha uppmanats 
att förfalska ett åtgärdsprogram för en elev med särskilda behov.  

Till dagens sammanträde är utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå och tf 
utbildningschef Eva Ulin inbjudna för att informera om vilka åtgärder som vidtagits. 

Tf utbildningschef Eva Ulin ser allvarligt på skrivelserna och informerar om att konflikter vid 
skolan har pågått under lång tid och att ett flertal åtgärder har vidtagits under de två senaste 
åren. Den längre skrivelsen är kopplad till handlingsplan och riktlinjer avseende kränkande 
särbehandling, därav rubrikerna.  

Rektorn på Stenhamreskolan har tagit del av skrivelserna och är förtvivlad. Hon har fått 
handledning samt samtal med Priserva. 

Eva ska ha möte med hela arbetslaget för att diskutera situationen. Den av skribenterna som 
fortfarande jobbar i vår kommun är också inbjuden till samtal. Vid samtalen kommer också en 
PA-konsult att finnas med. 

Det handlar om att hantera de som mår dåligt. En skyddskommitté ska hantera situationen på 
skolan.  

När det gäller listan över de som har slutat på skolan under den senaste tvåårsperioden borde 
en jämförelse göras med andra skolor för att utröna om Stenhamreskolan har haft en högre 
personalomsättning än andra skolor. 
 
 
Forts s 18
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 Diarienummer 
   KS 0101/13 
 
§ 39 forts 
 
Skrivelser gällande Stenhamreskolan åk 7-9 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelser om situationen på Stenhamreskolans högstadium 
Lista över personal som slutat vid Stenhamreskolans 7-9 under tiden 1 januari 2011 till 31 
december 2012 
 
Yrkanden  
 
Helena Brink (C): Effekten av de planerade åtgärderna avvaktas. En återkoppling ska ges i 
juni innehållande kartläggning av psykosocial arbetsmiljö och rapport från 
företagshälsovården Priserva. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Utbildningsförvaltningen  
Delegeringspärm 
Akt 
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-12 
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 Diarienummer 
   KS 0055/13 
 
§ 40 
 
Förfrågan om medlemskap i Finnskogarna Ekonomisk Förening 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun blir medlem i Finnskogarna Ekonomisk Förening. 
 
2. Pengar tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 

 
3. För kommande år ska ärendet hanteras av budgetberedningen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunen har fått en förfrågan från Finnskogarna Ekonomisk Förening om att bli medlem i 
föreningen. 
 
Cirka 35 företag och föreningar kommer att ta över EU-projektet finnskogarna.com. De har 
under 2,5 års tid skapat ett aktivt nätverk för att utveckla marknadsföringen av paket och 
evenemang där den skogsfinska kulturen är den gemensamma nämnaren. 
 
De deltagande företagen och föreningarna har nu som målsättning att fortsätta sitt samarbete 
och att ta tillvara de resurser som skapats i projektet. De vill vidareutveckla och förstärka 
varumärket “Finnskogarna” inom regionens besöksnäring. 
 
Förutom de deltagande företagen och föreningar kommer “medlemskap” också att erbjudas 
till nya - ännu ej deltagande företag och föreningar samt externa företag, organisationer och 
privata ”stödmedlemmar”. 
 
Föreningen erbjuder Ljusdals kommun stödmedlemskap för ett fortsatt engagemang och stöd i 
det arbete som genomförts under projekttiden. Vår kommun har redan deltagit i det 
ursprungliga EU-projektet, genom direkt ekonomiskt stöd och/eller arbetstid. 
 
Ljusdals kommun erbjuds att bli stödmedlem i Finnskogarna Ekonomisk Förening, under år 
2013, till en avgift av 10 000 kronor. 
 
Medlemsavgifter och stöd ska bilda underlag för fortsatt arbete med marknadsföring, 
nätverksbygge och utveckling av varumärket Finnskogarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förfrågan om medlemskap i Finnskogarna Ekonomisk Förening  
 
Forts s 20
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 Diarienummer 
   KS 0055/13 
 
§ 40 forts 
 
Förfrågan om medlemskap i Finnskogarna Ekonomisk Förening 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V): bifall till att Ljusdals kommun blir medlem i föreningen.  
 
Roland Bäckman (S), Leif Hansen (SRD), Helena Brink (C): bifall till Yvonne Oscarssons 
yrkande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons förslag och 
finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0545/12 
 
§ 41 
 
Inlandskommunerna Ekonomisk Förenings fråga gällande 
sammanslagningen av Inlandskommunerna Ekonomisk Förening och 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 
 
Allmänna utskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun ställer sig positiv till en sammanslagning av Föreningen Sveriges 

Vattenkraftkommuner (FSV) och Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF). 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunen har fått en förfrågan från Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner (FSV) om 
en eventuell sammanslagning av FSV och Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF). 
 
Synpunkter ska ha inkommit senast den 15 april 2013. 
 

Förslaget är att FSV och IEF bildar en gemensam förening med målsättning att bli en kraftfull 
aktör med hög attraktionskraft och stark förankring hos medlemskommunerna.  
 
Fokus är vattenkrafts- och inlandskommunerna i de sju nordliga länen. 
 
I ändamålsparagrafen görs en bredare beskrivning, men arbetet med Inlandsbanan och 
Inlandsvägen samt del i vattenkraftens värdeskapande betonas. 
 
Enklaste lösningen rent organisatoriskt är att IEF:s 6 kommuner som idag inte är medlemmar 
i FSV går in i FSV och att IEF avvecklar sin verksamhet. 
 
Nya ”sammanslagna” föreningen blir då en ideell förening som ändrar namn och stadgar vid 
ett årsmöte. IEF avslutar sin verksamhet genom formella beslut av två stycken årsmöten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förfrågan från FSV om eventuell sammanslagning 17 januari 2013 
Diskussion mellan IEF och FSV om eventuell framtida gemensam förening  
Yttranden från Vilhelmina och Östersunds kommuner 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Leif Hansen (SRD), Helena Brink (C), Lars: bifall till 
sammanslagning. 
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 Diarienummer 
   KS 0557/12 
 
§ 42 
 
Granskningsrapport gällande IT-hanteringen i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunchefens yttrande godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Revisorerna har genomfört en granskning av IT-hanteringen med fokus på 
omsorgsförvaltningen. Kommunstyrelsen som ansvarig för IT-enheten berörs därmed. 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors har gjort ett förslag till yttrande: 
 
I detta yttrande hanteras de kommentarer i rapporten som gäller IT-enheten. Rapportens 
bedömningar och förslag till förbättringar kommenteras nedan i punktform. 
 
• Det finns kommungemensamma dokument men de är i behov av revidering samt att de 

inte är kända ute i verksamheten. 
 Kommentar: Det pågår ett arbete med att revidera dessa dokument men detta arbete 

måste ofta stå tillbaka för det rent operativa arbetet. Det finns med andra ord inte 
tillräckligt med resurser för att driva dessa frågor. 

 
• IT-enhetens roll behöver tydliggöras.  

Kommentar: De kommungemensamma dokumenten som behöver revideras ska tydliggöra 
detta. I en IT-strategi måste det klart framgå vem som till exempel ansvarar för vad. 

 
• Forum behövs för förvaltningsövergripande IT-frågor. 
 Kommentar: Också något som borde tydliggöras i en ny IT-strategi. Innan en sådan finns 

på plats kommer LKL diskutera vad vi kan göra under tiden. 
 
• Mängden IT-relaterade störningar är inte tillfredsställande. 

Kommentar: Fokus under de senaste åren har varit att komma till rätta med detta. Extra 
medel har också avsatts under 2012-2013 med 3,7 mkr för investeringar. På driften har 
det varit årliga stora underskott och här behövs en förstärkning. Merkostnaderna består 
främst av akuta åtgärder med konsultinsatser, etc. Målet är att vi med ökade 
investeringar skall minska behovet av akuta åtgärder. 

 
 
 
Forts s 23



 PROTOKOLL 
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 Diarienummer 
   KS 0557/12 
 
§ 42 forts 
 
Granskningsrapport gällande IT-hanteringen i Ljusdals kommun 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till yttrande gällande revisionsrapport angående IT-hantering 27 februari 2013 
Revisionsrapport – Granskning av IT-hanteringen i Ljusdals kommun 21 december 2012 
 
Yrkanden  
 
Leif Hansen (SRD): yttrandet godkänns. 
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 Diarienummer 
   KS 0276/12 
 
§ 43 
 
Biståndshandläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS fjärde kvartalet 2012 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning   
 
Biståndshandläggarenheten har överlämnat rapport om ej verkställda beslut fjärde kvartalet 
2012 enligt SoL och LSS daterad den 23 januari 2013. Ej verkställda beslut avser två SoL-
beslut angående ansökningar om vård- och omsorgsboende.  
 
Vid rapporteringstillfället är det två personer som fått vänta mer än tre månader på att få sina 
beslut om vård- och omsorgsboende verkställda.  
 
En person har tackat nej till erbjudet boende vid sju tillfällen. Trots omvårdnadsbehov som 
uppfyller de kriterier som finns för beviljandet av ett vård- och omsorgsboende så fungerar 
det hemma hos kund med hemtjänstinsatser. Kunden ser det ändå som en trygghet att finnas 
med i boendesamordnarens register utifall något skulle hända som gör att kunden väljer att 
inte bo kvar i ordinärt boende. Juridiskt sett så är det också svårigheter med att ta bort ett 
gynnade beslut. Av dessa två skäl finns beviljad ansökan om vård- och omsorgsboende kvar 
hos boendesamordnare och redovisas kvartalsvis till socialstyrelsen.  
 
En person har beviljades vård- och omsorgsboende den 13 juli 2012 och har nu väntat 6 
månader. Här finns önskemål om specifik ort och boende. Någon ledig lägenhet på önskat 
boende har inte funnits att erbjuda, men den 23 januari 2013 erbjöds sökande ett boende på 
önskad ort och boende som kunden tackar ja till. 
 
Sammanfattningsvis så har väntetiden på vård- och omsorgsboende markant minskat sen 
tidigare rapporteringstillfällen. Dels på grund av att det under 2012 fördelats 128 lägenheter 
samt att antalet nyinkomna ansökningar om vård- och omsorgsboende minskat något jämfört 
med 2010 och 2011.  
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 14 februari 2013, § 37 
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 Diarienummer 
   KS 0277/12 
 
§ 44 
 
Handikappomsorgens redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS tredje och fjärde kvartalet 2012 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Handikappomsorgen har överlämnat rapport om ej verkställda beslut tredje och fjärde 
kvartalet 2012 enligt SoL och LSS daterad den 22 januari 2013. Inga ej verkställda beslut 
finns att rapportera.  
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 14 februari 2013, § 38 
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 Diarienummer 
   KS 0088/13 
 
§ 45 
 
Redovisning av försörjningsstöd per januari 2013 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns och skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning  
 
Totalkostnaden för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser har tidigare redovisats till 
25 789 tkr för 2012. Denna siffra har nu justerats till 25 295 tkr. Anledningen till att det blev 
500 000 kronor mindre var att de periodiseringar som gjordes på intäkterna för projektet: 
Arbete & Framtid var för låga. Hela summan har lagts på december månad, därav den låga 
kostnaden för denna månad. 
 
För januari 2013 ligger det rena försörjningsstödet lägre än motsvarande månad 2012. De 
samlade kostnaderna ligger däremot högre än motsvarande period 2012.  
 
Antalet arbetslösa ökar, för januari var det 50 procent vilket är 5 procent mer än i december 
2012, men 2 procent mindre än motsvarande period förra året. Antalet sjukskrivna med intyg 
ligger på 13 procent och det är en hög siffra i jämförelse med förra årets genomsnitt. SFI och 
språkhinder är 5 procent och det är en låg siffra, under 2012 var individ- och familjeomsorgen 
nere på den här siffran vid två tillfällen. 
 
Antal hushåll som får försörjningsstöd ligger för januari lägre än både 2011 och 2012, 
nedgången kan med all säkerhet tillskrivas satsningarna på arbetsmarknadsinsatser. 
Antal barn i familjer som får försörjningsstöd har minskat från hösten 2012 och är cirka  
8 procent jämfört med 2012 då denna grupp låg kring 10 procent större delen av året.  
 
Vad denna minskning beror på vet individ- och familjeomsorgen inte, man kan bara 
konstatera att siffran inte varit så låg sedan man började titta på antal barn, i oktober 2011. 
 
Beslutsunderlag  
Omsorgsnämndens protokoll 22 februari 2013 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0022/12 
 
§ 46 
 
Bokslut 2012 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ekonomichef Nicklas Bremefors och ekonom Eva Sandkvist redogör för preliminärt förslag 
till årsbokslut för 2012. Det preliminära bokslutet visar ett positivt resultat på 24 098 000 
kronor.  
 
Detta beror bland annat på att vi fått tillbaka Afa-pengar på cirka 20 miljoner kronor, återfört 
nedskrivningar på cirka 8 miljoner kronor. Nämnderna visar ett negativt resultat på 5 
miljoner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Preliminärt bokslut 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 47 
 
Övrig frågor - IT-frågor 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. En total översyn/genomlysning av IT-enheten ska göras. 
 
2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att skicka ut förfrågan om IT-samarbete till 

övriga Hälsingekommuner. 
 
 
Sammanfattning  
 
Med anledning av de problem som finns och har funnits på IT-enheten diskuterar allmänna 
utskottet situationen. 
 
Yrkanden  
 
Helena Brink (C): en total översyn/genomlysning av IT-enheten ska göras. Uppdra till 
kommunstyrelsens presidium att skicka ut förfrågan till övriga Hälsingekommuner. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Helena Brinks förslag och finner att 
allmänna utskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsens ordförande 
Rickard Blank 
Nicklas Bremefors 
Delegeringspärm 
Akt 
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