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 Diarienummer 
     
 
§ 27 
 
Marknadsföringsåtgärder med anledning av Ljusdals Bandyklubbs 
återinträde i bandyns högsta serie 
 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Närljus får i uppdrag att tillsammans med Ljusdals BK ta fram en marknadsföringsplan. 
 
2. Planen med marknadsföringsaktiviteter ska presenteras på nästa 

kommunstyrelsesammanträde 
 
3. Planen ska följas upp fortlöpande och utvärdering ska ske vid säsongens slut, i april 

2013. 
 
 
Sammanfattning 
 
Roland Bäckman (S) och Kenneth Forssell (V) har lämnat in en skrivelse där de föreslår att  
kommunen, med anledning av att Ljusdals Bandyklubb tagit steget upp i den högsta 
bandyserien, uppdrar åt Närljus att föra förhandlingar med klubben om hur vi på bästa sätt 
kan marknadsföra vår kommun inför kommande bandysäsong. 
 
Vidare föreslås att kommunen avsätter 250 000 kronor ur kommunstyrelsens konto till 
förfogande för marknadsföringsinsatser av vår kommun för  att ta vara på detta unika tillfälle.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Roland Bäckman (S), Kenneth Forssell (V), 27 februari 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Kommunstyrelsen  
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§ 28 
 
Investering i Teknikcollege 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att se till att beslut fattas i frågan före den 31 mars 2012. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har tidigare lovat att beslut ska fattas i mars 2012 i frågan om 
investeringar som behöver göras på Slottegymnasiet för Teknikcollege. 
 
Nu har ärendet skickats tillbaka till förvaltningen för utredning och beslut utlovas först i april 
2012. 
 
För att inte mista certifieringen är det viktigt att besked om investeringarna kan lämnas så 
tidigt som möjligt och att fastighetsenheten får börja planera för dessa. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Kommunstyrelsen  
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 Diarienummer 
     
 
§ 29 
 
Presentation av kommunkansliet 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Karin Höglund som är chef på kommunkansliet informerar om enheten och framförallt om 
dess utvecklingsområden. 
 
På kommunkansliet arbetar fyra nämndsekreterare och två registratorer. Där ingår även 
interntryckeriet, posthanteringen samt arkivfunktionen. Totalt består enheten av 11 personer. 
 
Utvecklingsområden på kommunkansliet: 
 
• Ärendehantering/Ärendeberedning 
• Arkiv 
• Diarium 
• Digitala handlingar 
• LIS – verksamhetshandbok, avtal, synpunktshantering, författningssamling 
• Följa ärenden på hemsidan 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 30 
 
Investering i eller flytt av IP 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Kommunstyrelsen ska den 29 mars 2012 få samma information kompletterad med 

redovisning av driftskostnaderna. Kostnader som är helt nödvändiga ska särredovisas. 
 
3. Beslut fattas i april. 
 
  
Sammanfattning 
 
Kommunchefen och fritidschefen presenterar kostnadsförslag på vad det skulle kosta att flytta 
IP till Östernäs och vad en upprustning av tidigare IP skulle kosta. 
 
En IP på Östernäs skulle enligt kalkylen kosta 35 miljoner kronor och ge en kapitalkostnad på 
cirka 3,5 miljoner kronor per år. 
 
Nuvarande IP kräver en upprustning på 8 miljoner kronor och ger kapitalkostnader på 
800 000 kronor per år. 
 
Det är inte bara LBK som behöver IP utan bandygymnasiet och skolan använder också 
bandyplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kalkyler på investeringar 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Kommunstyrelsen  
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 Diarienummer 
     
 
§ 31 
 
Information om planerat Trygghetsboende på Gärdeåsen 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. AB Ljusdalshem säljer fastigheten Gärde 16:1 till AB Ljusdals Servicehus för det 

bokförda värdet 6 800 000 kronor. 
 
2. Om- och tillbyggnad av 41 stycken lägenheter och gemensamhetslokaler för den 

budgeterade kostnaden 30 190 000 kronor godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Styrelserna i AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus har beslutat att sälja respektive 
köpa fastigheten Gärde 16:1 och bygga om fastigheten till ett trygghetsboende med 41 
stycken lägenheter. Lägenheterna ska byggas med tanke på tillgänglighet. Det ska byggas 
hissar och gemensamhetsanläggningar där det ska rymmas fotvård, frisör och liknande. Det 
ska även rymmas boende för anhöriga samt för personal. 
 
Fördelen med att boendet läggs i AB Ljusdals Servicehus är att kravet på avkastning är lägre 
och att hyrorna inte behöver bli så höga. I kalkylen räknar man med en hyra på cirka 1 000 
kronor per kvadratmeter. 
 
Läget är strategiskt bra, i omgivningarna finns två omsorgsboenden samt att det är nära till 
affär. 
 
Bidrag på 4 919 600 kronor är sökt hos länsstyrelsen. Bygglov är redan sökt och 
förhoppningen är att Trygghetsboendet kan stå klart hösten 2013. 
 
Styrelserna för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus vill få ett beslut från ägarna om: 
 
1. AB Ljusdalshem säljer fastigheten Gärde 16:1 till AB Ljusdals Servicehus för det 

bokförda värdet 6 800 000 kronor. 
 
2. Om- och tillbyggnad av 41 stycken lägenheter och gemensamhetslokaler för den 

budgeterade kostnaden 30 190 000 kronor 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Helena Brink (C): bifall till förslaget. 
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 Diarienummer 
   KS 0062/12 
 
§ 32 
 
Köp av aktierna i AB Ljusdals Servicehus 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet och skickas till kommunstyrelsen.  
 
2. När ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska värdet på aktierna ha säkerställts. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 297 att AB Ljusdals Servicehus ska 
bli ett helägt dotterbolag till AB Ljusdalshem.  
 
Styrelsen i AB Ljusdalshem beslutade den 31 januari 2012 därför att erbjuda sig att köpa 
aktierna för det bokförda aktiekapitalet på 3 000 000 kronor.  
 
Kommunchefen påpekar att värdet på aktierna måste ses över innan beslut fattas.  
 
Bolagsordningen för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus kommer också att behöva 
ses över.  
 
Beslutsunderlag 
 
AB Ljusdalshems skrivelse 31 januari 2012 
Protokoll AB Ljusdalshem 31 januari 2012, § 7 
 
 
Beslutsunderlag 
Akt 
Kommunstyrelsen  
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 Diarienummer 
     
 
§ 33 
 
Fastighetsköp 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tillsammans med VD:n för AB Ljusdalshem diskuteras fastighetsköp och rutiner vid 
fastighetsköp. 
 
När fastighetsköp ska upp till beslut är det bra att ha ett ensidigt underskrivet köpeavtal (det 
vill säga underskrift av säljaren) klart. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0109/12 
 
§ 34 
 
AB Ljusdalshems ansökan om försäljning av fastigheten Ljusdal Storbyn 
13:4 i Färila 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. AB Ljusdalshem får sälja fastigheten Ljusdal Storbyn 13:4 i Färila. 
 
 
Sammanfattning  
 
Styrelsen i AB Ljusdalshem beslutade den 29 november 2011 att anlita mäklare för att 
försöka sälja Ljusdal Storbyn 13:4, före detta Posthuset i Färila. Fastigheten innehåller sex 
lägenheter och en stor tom lokal som Posten tidigare hyrt.  
 
Som förvaltningsobjekt är fastigheten för liten för AB Ljusdalshem och de har inte kunnat 
hyra ut den tomma lokalen efter att Posten flyttade. AB Ljusdalshem anser att den bästa 
ägaren till fastigheten är en egen företagare som kan flytta egen verksamhet till den tomma 
lokalen och på så sätt fortsätta att utveckla fastigheten.  
 
Tre budgivare  har lämnat bud och högsta budet är 2 100 000 kronor. Det bokförda värdet hos 
AB Ljusdalshem är 1 800 000 kronor.  
 
AB Ljusdalshem begär hos kommunstyrelsen att få sälja fastigheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
AB Ljusdalshems skrivelse inklusive bilagor, 1 mars 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0107/11 
 
§ 35 
 
Kommunalisering av Hemsjukvården i Gävleborgs Län 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun godkänner förslaget om att: 
 

• Kommunerna från 1 januari 2013 tar över landstingets hemsjukvårdsansvar på 
primärvårdsnivå för personer över 18 år. 

• Nivån på skatteväxlingen är 22 öre.  
• Ansöka om ändring i förordningen om kommunalekonomisk utjämning med 

anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län från 
och med 1 januari 2013. 

• Inrätta en partsgemensam grupp för hantering av gränsdragningsfrågor. 
• Nuvarande politiska styrgrupp för sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg följer 

genomförande av reformen under två år. Styrgruppen svarar för att uppföljning och 
utvärdering av reformen sker senast 2015-06 30. Styrgruppens sammankallande 
ansvarar för att så sker.  

• Uppföljning och utvärdering sker utifrån två perspektiv; patientens och 
organisationernas upplevelser. 

 
2. Under de två första åren ska mellankommunal utjämning ske. 
 
 
Sammanfattning 
 
 
Den 26 november 2010 beslöt regionfullmäktige att rekommendera medlemmarna att inför 
verksamhetsåret 2012 fatta beslut om att huvudmannaskapet för hemsjukvården i Gävleborgs 
län överförs från landstinget till kommunerna. Datum för genomförande ändrades i beslut 
under 2011 till den 1 januari 2013. 
  
För att stödja kommuner och landsting i genomförandet beskrevs en gemensam 
projektorganisation som bemannades efter beslut av region-, landstings-, och 
kommundirektörer och kommunchefer.  
 
Arbetet i projektet har bedrivits i tre arbetsgrupper under en gemensam projektledning som i 
sin tur rapporterat till en projektledningsgrupp, vilken under en politisk styrgrupp på 
regionstyrelsens uppdrag ansvarat för arbetet.  
 
 
 
Forts s 13
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 Diarienummer 
   KS 0107/11 
 
§ 35 forts 
 
Kommunalisering av Hemsjukvården i Gävleborgs Län 
 
Projektledningsgruppen antog i januari 2011 direktiv för arbetet baserade på 
regionfullmäktiges uppdrag och den i maj 2010 redovisade ”Förstudie över Sammanhållen 
Hemvård i Gävleborg”. 
 
Länets kommuner och landstinget rekommenderas att fatta följande beslut: 
 
− Att kommunerna från 1 januari 2013 tar över landstingets hemsjukvårdsansvar på 

primärvårdsnivå för personer över 18 år. 
− Att nivån på skatteväxlingen är 22 öre.  
− Att ansöka om ändring i förordningen om kommunalekonomisk utjämning med 

anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län från och 
med 1 januari 2013. 

− Att inrätta en partsgemensam grupp för hantering av gränsdragningsfrågor. 
− Att nuvarande politiska styrgrupp för sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg följer 

genomförande av reformen under två år. Styrgruppen svarar för att uppföljning och 
utvärdering av reformen sker senast 2015-06 30. Styrgruppens sammankallande 
ansvarar för att så sker.  

− Att uppföljning och utvärdering sker utifrån två perspektiv; patientens och 
organisationernas upplevelser. 

 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V), Leif Hansen (SRD), Lars Molin (M): bifall till 
förslaget. 
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 Diarienummer 
   KS 0128/11 
 
§ 36 
 
Motion från Kenneth Forssell (V) m fl gällande att utreda barnfattigdomen 
i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Motionen bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kenneth Forssell (V) har lämnat en motion där han föreslår att kommun-
fullmäktige låter utreda barnfattigdomen i Ljusdals kommun och att utredningen 
därefter presenteras för kommunfullmäktige för ställningstagande kring eventuella 
åtgärder som bör göras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2011 att skicka motionen till kommun-
fullmäktige för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden, utbildningsnämnden 
och samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter i ärendet. 
 
Omsorgsnämnden föreslår att motionen bifalles. 
 
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionen belyser en 
av de största utmaningarna vi står inför och att han ser det som självklart att 
Ljusdals kommun måste ha full kontroll över denna fråga. En utredning angående 
barnfattigdom ska påbörjas omgående. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 26 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 23 mars 2011 
Yttrande från omsorgsnämnden 14 april 2011 
Yttrande från utbildningsnämnden 7 december 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2011, § 74 
Motion från Kenneth Forssell (V) 23 februari 2011 
 
Forts s 15 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-03-06 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

15 

 Diarienummer 
   KS 0128/11 
 
§ 36 forts 
 
Motion från Kenneth Forssell (V) m fl gällande att utreda barnfattigdomen 
i Ljusdals kommun 
 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Kenneth Forssell (V), Roland Bäckman (S): bifall till 
ordförandens förslag 
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 Diarienummer 
   KS 0467/11 
 
§ 37 
 
Motion från Helena Brink (C) gällande  utbildningsmöjligheter i 
företagsamhet även för våra yngre elever 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Motionen bifalles såtillvida att en utredning om att erbjuda våra yngre elever och 

ungdomar utbildning i entreprenörskap genomförs. 
 
 
Sammanfattning 
 
Helena Brink (C) yrkar i en motion att Ljusdals kommun utreder möjligheterna att 
erbjuda utbildning för våra yngre elever och ungdomar i entreprenörskap och 
företagsamhet efter den UF-modell som beskrivs i motionen. 
 
Kommunchefen remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till utbildningsnämnden och Närljus för 
yttrande. 
 
Närljus ser positivt på motionen. 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår att motionen avslås utifrån att det i nya 
läroplanen för grundskolan, (LGR-11), framgår att skolan mer än i tidigare 
läroplaner, ska ägna sig åt entreprenöriellt lärande. Ansvaret för hur detta ska 
genomföras ligger hos rektorerna. Det är därför rektorerna tillsammans med sin 
personal som väljer hur detta ska ske. Ett samarbete med UF kan vara ett 
alternativ bland många. Att låsa personalen till ett koncept och organisation vore 
därför enligt utbildningschefen olyckligt. 
 
Utbildningsnämnden beslutade i december 2011 att lämna utbildningschefens 
förslag till yttrande som nämndens yttrande. Nämnden avstod från att föreslå 
bifall eller avslag till motionen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att en utredning över hur vi i 
Ljusdals kommun på bästa sätt och tillsammans kan arbeta mer med entreprenörskap i skolan 
bör genomföras. 
 
 
 
 
Forts s 17
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   KS 0467/11 
 
§ 37 forts 
 
Motion från Helena Brink (C) gällande  utbildningsmöjligheter i 
företagsamhet även för våra yngre elever 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 27 januari 2012 
Yttrande från utbildningsnämnden 14 december 2011 
Yttrande från Närljus 12 december 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 235 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Motion från Helena Brink (C), 7 september 2011 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V), Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD): bifall till 
ordförandens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0486/11 
 
§ 38 
 
Motion från Malin Ängerå och Stina Michelsson (S) gällande Ljusdals 
kommun i nytt ljus 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1.  Motionen bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Malin Ängerå och Stina Michelsson (S) har lämnat en motion till kommun-
fullmäktige där de vill att kommunfullmäktige beslutar om att utreda förut-
sättningarna för att belysa älvbroarna i Ljusdals kommun. 
 
Kommunchefen remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har skickats till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Förvaltningen skriver i sitt yttrande att man gärna skulle arbeta mer aktivt med 
ljussättningen av våra största tätorter. Det är något som skulle kunna läggas till i 
den föreslagna gatubelysningspolicy som tagits fram av förvaltningen. Men så 
länge beslut kring gatubelysningens framtid inte behandlats politiskt är det svårt 
att finna utrymmet inom de ekonomiska ramarna för utveckling av belysnings-
miljöerna. 
 
Förvaltningen skriver också att Trafikverket planerar att måla älvbron i Ljusdal 
och i samband med detta har förvaltningen bjudit in Trafikverket till en dialog om 
ljussättningen av bron, en dialog som kanske kan utökas till att även beröra 
broarna i Färila och Järvsö. För att möjlighet ska finnas till ett givande samråd 
anser förvaltningen att det vore det bra om kommunfullmäktige tagit beslut i 
frågan och även avsatt medel till belysningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser slutligen att det vore positivt om 
kommunfullmäktige beslutar om att utreda förutsättningarna till att belysa 
älvbroarna inom Ljusdals kommun. 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-03-06 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0486/11 
 
§ 38 forts 
 
Motion från Malin Ängerå och Stina Michelsson (S) gällande Ljusdals 
kommun i nytt ljus 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det är en intressant 
motion som det känns spännande att få utredd utifrån perspektiv som att 
utomhusbelysning kan vara orienterande, säkerhetshöjande och konstnärlig 
samtidigt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 26 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 11 november 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 236 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Motion från Malin Ängerå och Kristina Michelson (S) 23 september 2011 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-03-06 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0353/10 
 
§ 39 
 
Medborgarförslag om Kolsvedjaberget i Ljusdal 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Medborgarförslaget avslås. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
bergrummet på Kolsvedjabergets topp plomberas och att naturmiljön runt dess 
port rekonstrueras. 
 
Kommunchefen remitterade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att bergrummet som 
förslagsställaren föreslår ska plomberas inte längre är i kommunens ägo och att en 
plombering därmed inte är genomförbar. Därför föreslås att medborgarförslaget 
avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 25 januari 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 240 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Medborgarförslag 12 september 2011 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-03-06 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0284/11 
 
§ 40 
 
Medborgarförslag gällande ungdomsgård för barn och ungdomar i 
Järvsö 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunen förvärvar fastigheten ”gamla Konsum” i Järvsö och att fritidsgården 
Metro flyttas till den förvärvade lokalen. 
 
Kommunfullmäktige skickade i maj 2011 medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har remitterat medborgarförslaget till 
samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom det enligt ägaren till 
fastigheten ”gamla Konsum” inte är aktuellt med en försäljning. 
  
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att eftersom fastigheten 
inte är till salu föreslås att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 26 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 22 december 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2011, § 143 
Medborgarförslag 10 maj 2011 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-03-06 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0346/11 
 
§ 41 
 
Medborgarförslag gällande öppettider för återvinningsstationen 
Åkerslund 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
 
Sammanfattning 
 
I ett medborgarförslag föreslås att Åkerslunds återvinningscentral ska utöka sina 
öppettider till att gälla även lördagar och söndagar. Förslagsställaren skriver att 
driften av återbruket är skattebaserat varför det borde vara rimligt att man som 
boende utanför centralorten ska kunna nyttja detsamma. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Renhållning AB för 
yttrande. 
 
I sitt yttrande skriver renhållningsbolaget att driften av Åkerslund inte är 
skattebaserad, utan betalas via renhållningsavgiften. Återbruket (det vill säga 
OmIgen och UNIK) är däremot en skattefinansierad verksamhet, men den bedrivs 
inte i regi av Ljusdal Renhållning AB. 
 
Under 2007 genomfördes en kundenkät där renhållningen genomgående fick 
mycket gott omdöme. I ett avseende fanns negativa synpunkter; dålig 
tillgänglighet till servicen i glesbygd. Sedan tidigare finns ett system där kunderna 
får beställa hämtning av grovavfall oavsett bostadsort. En gång per månad hämtas 
materialet hemma vid fastigheterna med ett särskilt fordon. Servicen ingår i 
renhållningsavgiften. Bolaget har vidare utökat servicen genom att vår och höst ha 
”mobil återvinningsstation” i Los och Ramsjö. 
 
Ljusdal Renhållning AB har också gjort en enkät till besökarna vid Åkerslund och frågat hur 
man vill att öppettiderna ska se ut. Det finns ingen entydig uppfattning i frågan - en del vill ha 
utökade öppettider på kvällstid, andra föredrar lördagsöppet medan vissa vill ha 
söndagsöppet. Försök har gjorts med lördags- och söndagsöppet under sex veckor 2010, men 
responsen var dålig. Däremot är det många besökare under vår- och höstkampanjerna med 
helgöppet. Torsdagsöppet kvällstid är också det välbesökt. 
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 Diarienummer 
   KS 0346/11 
 
§ 41 forts 
 
Medborgarförslag gällande öppettider för återvinningsstationen 
Åkerslund 
 
Ljusdal Renhållning AB tvekar inte om att tillgängligheten till återvinningscentralerna är 
viktig. Kommunerna i Hälsingland har bildat en samarbetsorganisation som heter Avfall 
Hälsingland. En av frågorna på agendan är just att se över tillgängligheterna på våra 
återvinningscentraler och gärna samordna öppettider, skyltning, information, utbildning av 
personal, upphandlingar av behandling med mera. 
 
När det gäller möjligheten att ”hyra en container” så är denna service förknippad med 
tillfällen då man får stora mängder avfall som man inte själv kan transportera till ÅVC, till 
exempel urstädning av dödsbon. Renhållningsbolaget har upphandlat en transportservice via 
en entreprenör, men beställningen sker via Ljusdal Renhållning AB. Ändamålet med detta är 
således ett annat och har ingen direkt koppling till öppettiderna. 
 
Renhållningsbolaget avslutar sitt yttrande med att de arbetar med frågan med det uttalade 
målet att öka tillgängligheten vid Åkerslunds ÅVC. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdals Renhållning AB hela 
tiden och på olika sätt arbetar för att skapa ökad tillgänglighet både inom kommunen och 
genom samarbetet med övriga Hälsingekommuner. När det gäller öppettider gör man olika 
försök för att se när det är mest relevant att ha öppet. Försök har gjorts med lördags- och 
söndagsöppet  med dålig respons. Speciella kampanjer med helgöppet vår och höst har 
däremot inneburit flitigt besökande, likaså öppethållande på torsdagskvällar. 
 
Ordföranden förslår därför att medborgarförslaget ska anses besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 5 januari 2012 
Yttrande från Ljusdal Renhållning AB 24 augusti 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 juni 2011, § 169 
Medborgarförslag 10 juni 2011 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): bifall till ordförandens förslag. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0366/11 
 
§ 42 
 
Medborgarförslag om fritt busskort för de elever som inte kan studera i 
Ljusdal 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att frågan föreslås ingå i kommande 

samtal med Landstinget angående kostnaden för ungdomars kollektiva 
resande. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att de elever som idag studerar 
på andra orter, och därmed får inackorderingsbidrag, även ska få rätt till fritt 
busskort. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förslaget skickades därefter till utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Utbildningsförvaltningen har i september 2011 föreslagit att kommunfullmäktige 
avslår motionen. Förvaltningen har räknat fram en kostnad för förslaget. I 
september 2011 var det 79 elever som fick inackorderingsbidrag och därmed, 
enligt medborgarförslaget, skulle få rätt till busskort. Varje busskort kostar 5 000 
kronor per läsår. Den ökade kostnad som förslaget innebär blir 395 000 kronor per 
år. Denna kostnadsökning finns det inte utrymme för i de budgetramar utbild-
ningsnämnden har och därför föreslår förvaltningen att förslaget inte genomförs 
inom nuvarande budgetram. För att genomföra förslaget krävs att 
utbildningsnämnden ansöker om utökad ram. 
 
Utbildningsnämnden beslutade i september 2011 att yttrande skickas till 
kommunstyrelsen utan uttalande från nämnden om bifall eller avslag till 
medborgarförslaget. 
 
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att utbildningsförvaltningen har utrett 
kostnaden utifrån utbildningsnämndens ansvarsområde och där finns om så önskas möjlighet 
att arbeta in beskriven kostnad i framtida budgetarbete. 
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 Diarienummer 
   KS 0366/11 
 
§ 42 forts 
 
Medborgarförslag om fritt busskort för de elever som inte kan studera i 
Ljusdal 
 
Kollektivtrafikberedningen och Hälsingerådet har initierat frågan om ”gratis” kollektivtrafik 
för ungdomar hos Landstinget, som är den nya huvudmannen för kollektivtrafik i länet. 
 
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att belysa kostnaderna för ”gratis” kollektivtrafik 
för ungdomar boende i Ljusdals kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 25 januari 2012 
Utbildningsnämndens yttrande 28 september 2011, § 93 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 juni 2011, § 2011 
Medborgarförslag 23 juni 2011 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): bifall till ordförandens förslag. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-03-06 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0397/11 
 
§ 43 
 
Medborgarförslag om att skiljelinje målas på asfalten på gång- och 
cykelvägen runt Kyrksjön 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att symboler målas på ett antal ställen 

runt slingan så att det framgår vilken sida respektive trafikant ska välja. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att en 
skiljelinje mellan gående och cyklister målas på gång- och cykelvägen runt 
Kyrksjön, detta eftersom det är svårt att veta på vilken sida av gång- och 
cykelvägen som man ska gå eller cykla. Förslagsställaren hänvisar i sitt förslag till 
gång- och cykelvägar i Bromma som är målade med skiljelinjer. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2011 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsför-
valtningen för yttrande. 
 
Förvaltningen svarade i oktober 2011 att man anser att förslaget ska avslås. Den 
aktuella gång- och cykelvägen är tre meter bred och med den bredden är det svårt 
att få till fungerande ”filer” för gående och cyklister eftersom det då blir svårt för 
cyklister att mötas i sin ”fil”. Trafiksäkerheten förstärks troligen inte av denna 
åtgärd eftersom ömsesidig respekt och flexibilitet kommer att krävas även i 
framtiden då cyklister ska passera gående.  
 
Målningen skulle kosta drygt 65 000 kronor och skulle vara en återkommande 
kostnad för enheten Gata/Park eftersom målning måste återkomma med jämna 
mellanrum. 
 
Förvaltningen skriver i sitt förslag att om det känns otryggt att gå runt Kyrksjön 
på grund av att de gående inte vet vilken sida cyklisterna kommer att välja och 
viceversa kan symboler målas på ett antal ställen runt slingan så att det framgår 
vilken sida respektive trafikant ska välja. Symbolerna kostar cirka 200 kronor per 
styck. 
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 Diarienummer 
   KS 0397/11 
 
§ 43 forts 
 
Medborgarförslag om att skiljelinje målas på asfalten på gång- och 
cykelvägen runt Kyrksjön 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt remissyttrande att det enligt 
remissyttrandet från samhällsutvecklingsförvaltningen är svårt att få till ”filer” för 
gående och cyklister på grund av att gång- och cykelvägen är för smal för en 
”filindelning”. För att öka skyltningen föreslås däremot att symboler målas på ett 
antal ställen runt slingan så att det framgår vilken sida respektive trafikant ska 
välja. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 25 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 4 oktober 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 augusti 2011, § 190 
Medborgarförslag 4 augusti 2011 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-03-06 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 

 Diarienummer 
   KS 0452/11 
 
§ 44 
 
Medborgarförslag gällande utegym 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att förslaget om utegym ingår i den 

framtida planeringen av parkområdet vid Östernäs. 
 
 
Sammanfattning  
 
I ett medborgarförslag föreslås att ett utegym anläggs mittemot Älvvallens 
Idrottsplats i anslutning till den befintliga gång- och cykelvägen runt Kyrksjön.  
 
Kommunchefen har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Medborgarförslaget skickades till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Förvaltningen skriver i sitt yttrande att gång- och cykelvägen runt Kyrksjön har 
visat sig vara en mycket lyckad investering. Många nyttjar redan i dag rundan för 
att motionera och en investering i ett utegym någonstans efter slingan skulle göra 
den ännu mer attraktiv. 
 
Det finns planer på att få slingan klassad som ”Hälsans stig”, ett rikstäckande 
koncept där ett utegym skulle passa in. Det planerade parkområdet vid Östernäs 
som ligger i anslutning till slingan vore en utmärkt placering av utegymmet. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles och 
föreslår att utegymmet, istället för att ligga vid Älvvallen, bör ingå i planeringen 
av parkområdet vid Östernäs. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att medborgarförslag om utegym är 
mycket intressant och att det är något som andra kommuner provat med stor framgång och 
som genererat stort intresse bland motionärer. 
 
Medborgarförslaget påtalar betydelsen av friskvård utomhus, vilket bör stimuleras och 
uppmuntras. 
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 PROTOKOLL 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

29 

 Diarienummer 
   KS 0452/11 
 
§ 44 forts 
 
Medborgarförslag gällande utegym 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 26 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 10 november 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 241 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Medborgarförslag 6 september 2011 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-03-06 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0615/11 
 
§ 45 
 
Medborgarförslag gällande belysning på gångvägen mellan förskolan 
Buffeln och Gärdeåsskolan 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1.  Medborgarförslaget bifalles 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att det 
sätts upp två stycken lyktstolpar efter gångvägen mellan förskolan Buffeln och 
Gärdeåsskolan. Vägen upplevs som mycket mörk under vinterhalvåret. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2011 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen stödjer medborgarförslaget och kan, om 
kommunfullmäktige så beslutar, beställa aktuella stolpar från Ljusdal Elnät AB. 
Förvaltningen anser att önskemålet om belysning längs med den aktuella sträckan 
är motiverat.  Många barnfamiljer går och cyklar sträckan året om, vilket bör 
uppmuntras. 
 
I just detta ärende kan det vara viktigt att ställa denna förfrågan i relation till andra 
som efterfrågar belysning i kommunens yttre delar. I en jämförelse blir dock 
kostnaden för dessa stolpar betydligt lägre då de kan kopplas på befintlig 
anläggning samt att energiförbrukningen är lägre på stolpar på GC-vägen än på de 
större vägarna. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att många barnfamiljer 
går och cyklar året runt efter gångvägen mellan Buffeln och Gärdeåsskolan. För 
att göra sträckan ännu säkrare och mer tilltalande är ett förslag om två lyktstolpar 
efter sträckan väl motiverat. Enligt samhällsutvecklingsförvaltningens tjänste-
skrivelse kan åtgärden göras till en jämförelsevis betydligt lägre kostnad än i 
andra fall, vilket ytterligare motiverar att medborgarförslaget ska bifallas.  
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31 

 Diarienummer 
   KS 0615/11 
 
§ 45 forts 
 
Medborgarförslag gällande belysning på gångvägen mellan förskolan 
Buffeln och Gärdeåsskolan 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 27 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 5 januari 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2011, § 303 
Medborgarförslag 14 december 2011 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag. 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-03-06 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

32 

 Diarienummer 
   KS 0147/11 
 
§ 46 
 
Verksamhetsredovisning av försörjningsstöd 2011 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Verksamhetsredovisningen från individ- och familjeomsorgen godkänns och skickas 

vidare till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
2. Kommunstyrelsen ska få en presentation av olika aktiviteter som omsorgsförvaltningen 

jobbar med för att komma tillrätta med problematiken. 
 
 
Sammanfattning 
 
Under december månad år 2011 var det 292 hushåll som fick försörjningsstöd, detta är en 
ökning med 53 hushåll jämfört med november månad. Totalsumman av alla utbetalningar 
under december månad uppgick till 2 436 934 kronor. Detta är den högsta summa som 
betalats ut en enskild månad sedan omsorgsförvaltningen började föra statistik år 2007. Sett 
över hela året så betalades det ut 22 915 882 kronor i försörjningsstöd och det är 2 130 000 
kronor mer än vad som betalades ut år 2010. Under de fem år som omsorgsförvaltningen fört 
statistik så har försörjningsstödet ökat med 10 157 000 kronor. Av de 2 436 934 kronor som 
betalades ut i december var 1 037 915 kronor till personer som var arbetslösa. Utöver dessa 
pengar betalades 395 676 kronor ut till arbetsmarknadsinsatser. Dessa insatser fördelas på 
kostnader enligt tabellen nedan: 
 
Arbete och framtid 183 480 kr 
Instegsjobb   10 077 kr 
Nystartsjobb 168 307 kr 
UNIK-bidrag   33 812 kr 

 
Antal hushåll där man var sjuk med intyg, men inte fick sjukpenning uppgick till 33 hushåll 
och det betalades ut 231 245 kronor i försörjningsstöd. 
 
Gruppen barn i familjer som uppbär försörjningsstöd har ökat sedan redovisningen gjordes 
första gången i oktober år 2011. Då var siffran strax under 8 % och nu ligger den på ganska 
exakt 9 % av alla barn 0 till 18 år i Ljusdals kommun. Antal barn redovisas i tabellen nedan, 
månadsvis. 
 
Oktober November December 
277 304 322 
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   KS 0147/11 
 
§ 46 forts  
 
Verksamhetsredovisning av försörjningsstöd 2011 
 
År 2011 blev ett dystert år, det har aldrig betalats ut så mycket pengar i försörjningsstöd 
någonsin.  
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 9 februari 2012, § 2 
   
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   KS 0578/11 
 
§ 47 
 
Betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45) - för kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Självmord är den vanligaste dödsorsaken inom åldergruppen 15 till 44 år, men de flesta 
självmord begås av personer över 45 år. Omkring 1 100 personer begår självmord varje år 
och det är vanligare bland män än bland kvinnor. Idag finns en skyldighet för hälso- och 
sjukvården att till Socialstyrelsen anmäla självmord som begås av personer som inom de 
senaste fyra veckorna varit i kontakt med vården. Händelseanalyser är ett viktigt verktyg för 
att bygga upp kunskap om självmord och hur de kan förebyggas. 
 
Betänkandet händelseanalyser vid självmord föreslår i korthet följande: 
 

• Skyldigheten att utföra händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvård 
också på samma sätt ska gälla socialtjänsten.  

• Den tid som ska gälla för en kontakt mellan vård eller socialtjänst och den person 
som begår självmord utökas från 4 veckor till 6 månader.  

• Polisen och Rättsmedicinalverket ska rapportera självmord till socialtjänsten 
respektive hälso- och sjukvården och dessa ska då kunna göra en händelseanalys som 
ska sändas till Socialstyrelsen.  

• Den senare ges ansvar dels för att sammanställa händelseanalyser från de båda 
berörda verksamheterna då kontakt funnits hos båda, dels att utveckla ett IT-stöd för 
genomförandet av händelseanalyser.  

• Förändringen genomförs genom införande av en särskild lag om händelseanalyser vid 
självmord.  

 
Socialtjänsten har en beredskap och erfarenhet av att delta i händelseanalyser vid självmord 
inom hälso- och sjukvård. Dock är socialtjänstens möjligheter att själv utföra 
riskbedömningar eller förebyggande åtgärder begränsad, varför ett utökat ansvar att utföra 
händelseanalyser inte får leda till ett ökat ansvar för den typen av kvalificerade insatser.  
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   KS 0578/11 
 
§ 47 forts 
 
Betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45) - för kännedom 
 
 
Omsorgsnämnden antog remissyttrandet den 9 februari 2012 och yttrandet skickades därefter 
till socialdepartementet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 9 februari 2012, § 11 
Omsorgsförvaltningens yttrande 4 januari 2012. 
Remiss daterad 15 november 2011. 
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   KS 0032/12 
 
§ 48 
 
Information från personalenheten 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Personalchefen informerar om sjukfrånvaron. Kommunens totala sjukfrånvaro uppgick 2010 
till 6,0% och 2011 till 6,3%. 
 
I Ljusdals kommun ökar korttids- och långtidsfrånvaron bland männen. Bland kvinnor ökar 
korttidsfrånvaron medan långtidsfrånvaron minskar. 
 
Som korttidsfrånvaro räknas frånvaro upp till 3 månader och det tycker personalchefen är för 
länge, men om vi ska kunna jämföra oss med andra kommuner är det den tiden som gäller. 
 
Vi har cirka 20 personer som blivit utförsäkrade och återvänt till sina tjänster främst på 
omsorgsförvaltningen och dessa drar troligtvis upp sjukfrånvaron. 
 
Fokus sker främst på omsorgsförvaltningen där siffrorna är alldeles för höga; totalt 7,9%. 
 
Många förebyggande insatser görs där, till exempel utbildning i lyftteknik, samarbete med 
sjukgymnast, inköp av specialskor med mera. 
 
Det nya rehabverktyget Adato kommer, när det fungerar fullt ut, att vara ett bra hjälpmedel 
för att hitta korttidsfrånvaro snabbt. När en chef ser att en anställd har haft korttidsfrånvaro 
mer än fem gånger ska han/hon kalla den anställda till ett samtal. Förhoppningen är att Adato 
ska fungera och användas fullt ut om ett år. 
 
  
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 49 
 
Arbetsmarknadsråd i Ljusdal 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att omvärldsspana och ta fram förslag på ett lokalt 

arbetsmarknadsråd. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tidigare fanns ett Arbetsmarknadsråd i Ljusdal, men sedan en tid är detta sammanslaget med 
Hudiksvalls kommun. Det gör att Ljusdals frågor hamnar lite i bakgrunden och dessutom har 
karaktären på mötena ofta varit mer av informationsmöten än av att något konstruktivt sker. 
 
En möjlighet vore att ett lokalt arbetsmarknadsråd startas i kommunal regi i Ljusdal som 
skulle kunna ge en bättre koppling mellan arbetsförmedling, näringsliv, utvecklingscentrum, 
skolan med flera. 
 
ANA-gruppen skulle också kunna utvecklas till att bli ett arbetsmarknadsråd. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Nicklas Bremefors 
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 Diarienummer 
   KS 0001/09 
 
§ 50 
 
Konkurrenspolicy för Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Utbildningsnämnden uppmanas att följa upp sin verksamhet enligt policyn. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog den 30 mars 2009, § 44, konkurrenspolicy för Ljusdals kommun. 
I policyn står att varje nämnd årligen ska redovisa en sammanställning över uppföljningen av 
nämndens program.  
 
Det handlar om att ta fram områden som är möjliga att konkurrensutsätta och att bedöma 
konkurrensprioritet. 
 
I juni skickade kommunchefen ut en skrivelse om uppföljning av nämndernas program för 
konkurrensutsättning. Omsorgsnämnden och samhällsutvecklingsförvaltningen har lämnat in 
sina sammanställningar. Utbildningsnämnden har istället beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige  att revidera konkurrenspolicyn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsnämndens protokoll 8 februari 2012 § 14 
Kommunchefens skrivelse Uppföljning av nämndernas program för konkurrensutsättning 20 
juni 2011 
Konkurrenspolicy antagen 30 mars 2009, § 44 
 
 
Beslutsexpedierat 
Nicklas Bremefors 
Akt 
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   KS 0357/11 
 
§ 51 
 
Årsredovisning 2011 Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisningen för 2011 kommer att ha ett nytt upplägg med tydligare rubriker i enlighet 
med den kritik som riktats mot 2010 års årsredovisning.  
 
Årsredovisningen är ännu inte reviderad. PwC har utsett en ny revisor som kommer att 
granska årsredovisningen. 
 
Koncernredovisningen är ännu inte klar, men siffrorna har kommit ifrån bolagen. 
 
På kommunstyrelsen den 29 mars 2012 kommer årsredovisningen upp som information och 
då finns möjlighet att ställa frågor med mera. Den 5 april 2012 (förmiddag) har 
kommunstyrelsen ett separat bokslutssammanträde.  
 
Den 29 mars och den 5 april ska även nämndernas eget kapital samt uppföljning av intern 
kontrollplan upp för beslut. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Kommunstyrelsen  
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§ 52 
 
Övriga frågor 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Angående före detta chefen på utbildningsförvaltningen 
 
Kommunchefen informerar om att han förhandlat färdigt med före detta chefen för 
utbildningsförvaltningen och denne kommer att jobba kvar i kommunen, direkt underställd 
kommunchefen, fram till den 31 maj 2012. Efter det köps han ut med 11 månadslöner. 
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