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 Diarienummer 
     
 
§ 68 
 
Information från Informationsenheten 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Informationsenhetens chef Anna Kjellander informerar om enhetens verksamhet. 
 
På informationsenheten arbetar fyra personer och de ansvarar bland annat för: 
 
 Gemensamma informations- och kommunikationsinsatser 
 Skapa och förmedla policys och planer inom det egna området 
 Utveckla och samordna kommunens externa och interna webbplatser 
 Producera informations- och presentationsmaterial – Grafisk manual 
 Beredskap för information och kommunikation vid extraordinära händelser 
 Omvärldsbevakning 
 Fungerar internt som rådgivare vid informations-, kommunikations- och mediefrågor 
 Information till nyinflyttade i kommunen 
 Presentförråd 
 
Utvecklingsområden man ser är: 
 
 Skyltar runtom kommunen 
 E-tjänster 
 Strukturera hemsidan: ljusdal.se 
 Uppdatera informationsstrategi 
 Ny webbstrategi 
 
På gång: 
 
 Fokus webb – strukturera ljusdal.se och intranätet 
 Kampanj: kommunen på Facebook 
 Krisinformationsplan 
 Bygga om Slottegymnasiets hemsida 
 Bygga om Estrad Ljusdals hemsida 
 Stenegårds informationsmaterial 
 Arbete med en ny hemsida om 2 år 
 Bildarkiv 
 Webbshop 
 
Anna efterlyser tydligare styrdokument om hur vi ska marknadsföra kommunen. Hur vill vi 
uppfattas utåt? 
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 Diarienummer 
   KS 0216/12 
 
§ 69 
 
Sjukstatistik första kvartalet 2012 för Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
I hela kommunen har sjukfrånvaron minskat från 7,8% första kvartalet 2011 till 7,3% första 
kvartalet 2012. Mäns frånvaro har ökat från 4,4% till 5,3% och kvinnors frånvaro har minskat 
från 8,6% till 7,7% i jämförelse med samma period 2011. 
 
På kommunledningskontoret har sjukfrånvaron ökat från 2,0% första kvartalet 2011 till 
3,9% första kvartalet 2012. Mäns frånvaro har ökat från 1,6% till 2,9% och kvinnors frånvaro 
har ökat från 2,2% till 4,3% i jämförelse med samma period 2011. 
 
På samhällsutvecklingsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat från 5,5% första kvartalet 
2011 till 4,0% första kvartalet 2012. Mäns frånvaro har ökat från 3,9% till 4,0% och kvinnors 
frånvaro har minskat från 6,9% till 4,0% i jämförelse med samma period 2011. 
 
På utbildningsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat från 5,9% första kvartalet 2011 till 
5,5% första kvartalet 2012. Mäns frånvaro har minskat från 3,5% till 2,9% och kvinnors 
frånvaro har minskat från 6,5% till 6,2% i jämförelse med samma period 2011. 
 
På omsorgsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat från 10,1% första kvartalet 2011 till 
9,4% första kvartalet 2012. Mäns frånvaro har ökat från 6,6% till 10,2% och kvinnors 
frånvaro har minskat från 10,4% till 9,4% i jämförelse med samma period 2011. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0217/12 
 
§ 70 
 
Medarbetarundersökningen 2011 - sammanfattningar från 
förvaltningarna  
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Kommunstyrelsen ska få en presentation av resultaten av medarbetarundersökningen för 

kommunen i helhet och specifikt för de förvaltningar för vilka kommunstyrelsen är 
nämnd. 

 
 
Sammanfattning  
 
Under november och december 2011 genomfördes en medarbetarundersökning bland 
kommunens anställda. Förvaltningscheferna har nu sammanfattat resultaten på sina respektive 
förvaltningar. 
 
Kommunchefen skriver i sin sammanfattning av hela kommunens resultat att svarsfrekvensen 
var 75%.  
 
• 89,4 % trivs på sin arbetsplats och 84% tycker att de har stimulerande arbetsuppgifter. 

71,7% anser att det finns goda möjligheter att utvecklas och lära sig nya saker. 
 
• 42,3% upplever negativ stress och 47,4% svarar att det inte finns tid för planering och 

uppföljning.  37,9% tycker att arbetsbelastningen är för hög i förhållande till arbetstiden.  
 
• 28,2% svarar att de utsätts för hot eller våld i sin arbetssituation. 
 
• 90,5% är aktiva i planeringen av arbetet och 87,7% upplever att de har stor frihet att själv 

planera sitt arbete. 
 
• Mellan 80-90% anser att man kan prata med sin chef om svårigheter i arbetet, att chefen 

visar förtroende, att chefen visar uppskattning och att man har fått en klar uppfattning på 
hur chefen ser på arbetsinsatsen. 

 
• 30% vet inte hur den politiska organisationen fungerar. 
 
 
 
 
 
Forts s 7 
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 Diarienummer 
   KS 0217/12 
 
§ 70 forts 
 
Medarbetarundersökningen 2011 - sammanfattningar från 
förvaltningarna 
 
Den sammanlagda bedömningen är att många upplever att det är stressigt och att tiden inte 
räcker till. Men trots detta trivs de allra flesta med sin arbetsplats. En förklarande faktor kan 
vara att man är delaktig i planerandet av arbetet och känner stor frihet i att kunna planera sitt 
eget arbete. Övergripande får cheferna ett gott betyg, men oroväckande är att så många utsätts 
för hot eller våld i sin arbetssituation. Resultatet kommer att diskuteras i kommunens 
ledningsgrupp och åtgärdsplaner görs på respektive enhetsnivå. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanfattningar av resultaten av medborgarundersökningen 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): kommunstyrelsen ska få en presentation av resultaten av medarbetarunder-
sökningen för kommunen i helhet och specifikt för de förvaltningar för vilka kommun-
styrelsen är nämnd. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Lars Molins tilläggsyrkande och 
finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0180/12 
 
§ 71 
 
Ansökan om kredit i förbindelse med pilotprojektet för nyanländas 
yrkesidentitet 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag utreda ärendet och att försöka lösa problemet. 
 
2. Om kommunchefen finner det nödvändigt kan han lyfta ärendet till politiken. 
 
 
Sammanfattning  
 
En ansökan från Vänskaps- och integrationsföreningen har inkommit där man ansöker om 
kredit på 200 000 kronor till drift av pilotprojekt för nyanländas yrkesidentitet. 
 
Krediten ska nyttjas till täckning av löner och dagliga utgifter som projektet alstrar på grund 
av att allt måste rekvireras i efterhand från Arbetsförmedlingen. 
 
Ytterligare en ansökan om kredit har inkommit senare och denna är på ett högre belopp. 
Oklarhet råder om vilken av ansökningarna som gäller. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan till kommunstyrelsen 27 april 212 
Skrivelse från Vänskaps- och integrationsföreningen 30 mars 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Nicklas Bremefors 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0182/12 
 
§ 72 
 
Årsredovisning 2011 för Inköp Gävleborg 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet Inköp 

Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Under 2011 har verksamheten genomfört fler upphandlingar och därmed mer arbete med att 
etablera aktiva avtal för kommunerna. Antalet upphandlingar ökade under 2011 från 375 till 
385 stycken och antalet aktiva avtal var cirka 1 250 vid årets utgång. Under året har antalet 
överprövningar sjunkit från 9,5 procent till 5,5 procent, vilket följer trenden i riket. 
 
Som konsekvens av den lagändring som skedde 2010 har direktionen beslutat om att särskilda 
skäl föreligger och att förbundet ska disponera del av det ägarkapital som finns i förbundet för 
att möta dessa förändringar. Under 2012 ska förbundet balansera sin budget med ett 
nollresultat. 
 
Ordföranden föreslår att Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för 
kommunalförbundet Inköp Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2011 20 mars 2012 
Förvaltningsberättelse 16 mars 2012 
 
Jäv 
 
Roland Bäckman (S) anmäler jäv och vice ordförande Kenneth Forssell (V) går in som 
ordförande. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): bifall till ordförandens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0451/11 
 
§ 73 
 
Motion från Stig Andersson (V) gällande flytten av timmerterminalen från 
stationsområdet i Ljusdal 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
1.  Motionen anses besvarad 
 
 
Sammanfattning  
 
Stig Andersson (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande flytten av 
timmerterminalen från stationsområdet i Ljusdal. I motionen föreslås att kommunen snarast 
kontaktar regeringen för att få ta del av det extra anslag till infrastruktursatsningar som 
aviserats i syfte att få medel till järnvägsbygge för timmerterminalen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har föreslagit att motionen ska anses besvarad.  
 
Ljusdals kommun har under mer än tio års tid arbetat aktivt för att åstadkomma en ny lösning 
för omlastning av rundvirke från väg till järnväg. Ett samarbete pågår mellan kommunen och 
näringslivet för att tillsammans med Trafikverket hitta en lösning för planering, byggande och 
drift inklusive finansiering. Utgångspunkten är att anläggningen huvudsakligen ska utgöras av 
ett industristamspår, där Trafikverket inte står som ägare. 
 
Det extra anslag som omnämns i motionen har anslagits till Trafikverket på nationell nivå. 
Totalt omfattar detta 5 miljarder kronor för åren 2012-2013, varav 3,4 miljarder kronor är 
avsedda för järnväg. Trafikverket har vid en direkt förfrågan om hur medlen kommer att 
finnas tillgängliga lämnat besked om att dessa i huvudsak ska användas för att åtgärda 
eftersatt drift och underhåll. Anslaget kommer till stor del att förbrukas för åtgärder i södra 
Sverige. En stor satsning kommer också att göras på Malmbanan. Inom vårt län kommer 
arbetet med att få till ökad kapacitet längs sträckan Kilafors-Holmsveden att påbörjas med 
finansiering inom extraanslaget. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning är att det besked som lämnats av Trafikverket 
innebär att utrymme till omfattande statliga investeringar i form av spår för en 
omlastningscentral inte kommer att finnas inom det extra anslaget. Frågan kan lämpligen 
aktualiseras i samband med den planerade uppvaktningen av Trafikverkets ledning. 
Trafikverket är statlig myndighet med sektorsansvar och ansvarar genom detta för hur 
anslagna medel används. 
 
 
 
Forts s 11
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 Diarienummer 
   KS 0451/11 
 
§ 73 forts 
 
Motion från Stig Andersson (V) gällande flytten av timmerterminalen från 
stationsområdet i Ljusdal 
 
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att samhällsutvecklingsförvaltningens 
bedömning är att det besked som lämnats av Trafikverket innebär att det inte kommer att 
rymmas några anslag till spår för omlastningscentral inom det extra anslaget som motionären 
hänvisar till. 
 
Ett samarbete mellan kommunen och näringslivet för att tillsammans med Trafikverket hitta 
en lösning för planering, byggande och drift inklusive finansiering av en ny 
omlastningsterminal pågår. I dagsläget finns inget som talar för att Trafikverket kommer att 
stå som ägare för vare sig spår eller terminal. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår därmed att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 19 april 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 23 november 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 237 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Motion 8 september 2011 
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 Diarienummer 
   KS 0441/11 
 
§ 74 
 
Motion från Ingrid Olsson (C) om Destination Ljusdal 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ingrid Olsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande att en utredning görs 
för att möjliggöra en satsning där kommunen tillsammans med övriga näringslivet 
marknadsför sig i en ”Ljusdals kommun kampanj”, exempelvis på Stockholms central. 
 
Kommunchefen har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har skickats till Närljus för yttrande. 
 
Närljus ser positivt på motionen. 2007 genomfördes en sådan kampanj på Stockholms central. 
En sådan marknadsföringskampanj kostar cirka 1 miljon kronor, pengar som Närljus i dag 
inte har och som Region Gävleborg idag inte beviljar pengar till om man inte går ihop 
regionalt. 
 
Men eftersom Närljus uppdrag från och med den 1 januari 2010 är att marknadsföra Ljusdals 
kommun så letar man alternativa platser för detta. En av dessa är på det nätverk som stiftelsen 
nu är medlem i och där de varje vecka marknadsför kommunen i ett företagsnätverk i 
Mälardalen. Där ser Närljus stora möjligheter att hitta företag som kan tänkas etablera 
verksamhet i vår kommun. 
 
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att Närljus är positiv till att 
marknadsföra Ljusdals kommun på exempelvis Stockholms central. En marknadsförings-
kampanj med motsvarande innehåll som tidigare genomförd kampanj kostar cirka 1 miljon 
kronor. I dagsläget finns det dock inte pengar avsatta till en sådan aktivitet. Möjligheten finns 
att hos Region Gävleborg, tillsammans med länets andra kommuner, söka medel för att 
genomföra en gemensam kampanj. 
 
Närljus marknadsför för närvarande Ljusdals kommun i ett företagsnätverk i Mälardalen. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår att motionen ska anses besvarad. 
 
 
 
Forts s 13
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 Diarienummer 
   KS 0441/11 
 
§ 74 forts 
 
Motion från Ingrid Olsson (C) om Destination Ljusdal 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 27 mars 2012 
Närljus yttrande 12 december 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 232 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Motion 1 september 2011 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): bifall till ordförandens förslag. 
 
Helena Brink (C), Lars Molin (M): motionen bifalles. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Leif Hansens yrkande mot Helena Brinks och Lars Molins och finner att 
allmänna utskottet beslutar enligt Leif Hansens yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0500/11 
 
§ 75 
 
Medborgarförslag gällande Naturskog längs Pilgrimsleden vid Ljusnan 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att förslaget ingår i projekt ”Tillväxtleder”. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag angående bevarande av Naturskog längs med Pilgrimsleden vid Ljusnan 
har lämnats. 
 
Kommunchefen remitterade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Förvaltningen skriver i sitt yttrande att det i dagsläget finns många olika typer av leder i 
kommunen. Många av dem är gamla leder och det finns idag ingen utpekad huvudman som 
sköter dem utan de har fått förfalla och växa igen. Det skapas också nya leder och där är det 
byalag och ideella föreningar som är ansvariga. I takt med ekonomiska och personella 
besparingar sköter kommunen idag endast del av Ljusnanleden. 
 
Det pågår för närvarande ett projekt ”Tillväxtleder” där man inventerar alla typer av leder i 
Hälsingland. Målet med projektet är att få en samordning och en eventuell kommersialisering 
av lederna i landskapet.  
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bör ingå i detta projekt. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att frågan om bevarande av 
naturskog efter gamla pilgrimsleder kan ingå vid inventeringen av alla typer av leder i projekt 
”Tillväxtleder”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut 27 mars 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 24 november 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 239 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Medborgarförslag 3 oktober 2011 
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 Diarienummer 
   KS 0394/10 
 
§ 76 
 
Rapport gällande utredning om kommunkort i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Rapporten gällande utredning om kommunkort i Ljusdals kommun godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2010, § 164 att bifalla en motion gällande 
kommunkort i Ljusdals kommun såtillvida att en utredning skulle tillsättas. 
 
Medborgarförslaget handlar om att införa ett kommunkort liknande Stockholmskortet där 
olika lokala aktiviteter och upplevelser i kommunen skulle ingå. Förslagsvis Järvsöbacken, 
Harsa, Järvzoo, Torön, Kajevall, Simhallen, Färilarevyn, shopping i centralorten med mera. 
Bussförbindelse mellan dessa skulle också ingå. 
 
Utredaren skriver att turismnäringen redan idag arbetar med paketering av sina produkter, 
förslagsvis bör det undersökas om turismnäringen och Närljus tillsammans med de lokala 
näringsidkarna är intresserade av att ett kommunkort införs i Ljusdals kommun. Det handlar 
om att samordna både privat, förenings- och kommunal verksamhet. Logistiken runt 
transporterna mellan de olika faciliteterna är en annan viktig fråga som måste utredas om det 
beslutas att införa ett kommunkort. 
 
Utredaren har vänt sig till Närljus, Destination Järvsö, Ljusdal i Centrum, kommunens 
Informationsenhet och biblioteket med flera för att få svar på sina frågor. 
 
De flesta ställer sig positiva till ett kommunkort, men anser att många frågor återstår att 
besvara till exempel: 
 
• Vem ansvarar för ett genomförande och hantering av ett kommunkort? 
• Vilka är målgruppen, turister och/eller kommuninvånarna? 
• Vad ska ingå i kortet? 
• Om det blir Destination Järvsö AB som ska ansvara för ett eventuellt kommunkort bör 

det ingå i avtalet mellan Närljus och DJAB.  
• Hur ska en strategi för marknadsföring se ut? 
• Giltighetsperiod? 
• Ska kortet vara gratis eller gratis eller köpas? 
• Ska kortet beställas online? 
• Ska det finnas en hemsida där alla erbjudanden finns listade? 
 
Forts s 16
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 Diarienummer 
   KS 0394/10 
 
§ 76 forts 
 
Rapport gällande utredning om kommunkort i Ljusdals kommun 
 
 
• Hur hanteras eventuell vinst? 
• Kan kortet även utökas till att omfatta länstrafiken? 
• Går det att kombineras/utvecklas med rabatthäftet som Ljusdals IF säljer?  
• Vilka språk ska kortet finnas på?  
• Motiverar det extraarbetet som krävs för att administrera ett kort? En kostnadsberäkning 

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

kommunikationerna mellan kommundelarna. 
• Ska kortet kunna köpas separat eller enbart i samband med hotellbokning?  

 
Beslutsunderlag 
 
Rapport gällande medborgarförslag om kommunkort i Ljusdals kommun 7 februari 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 7 september 2010, § 164 
Medborgarförslag 20 december 2009 
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 Diarienummer 
   KS 0492/10 
 
§ 77 
 
Utredning av möjligheten att kinesiska och arabiska erbjuds som 
moderna språk, språkval från årskurs 7 - förslag från 
utbildningsnämnden 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Utbildningsnämndens beslut noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
I det ungdomspolitiska handlingsprogrammet som antogs av kommunfullmäktige den 10 juni 
2009 finns förslag om att elever ska erbjudas undervisning i kinesiska och arabiska.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2011 att möjligheten att erbjuda kinesiska och 
arabiska som moderna språk, språkval från årskurs 7, ska utredas. När utredningen 
presenterades i kommunstyrelsen den 12 januari 2012, § 8, beslutades att notera 
informationen till protokollet och att hänskjuta utredningen till utbildningsnämnden. 
 
I utredningen framgår att enligt rektorer ansvariga för årskurs 7- 9 bör möjligheten att 
rekrytera lärare till kinesiska och arabiska finnas. Skulle inte lärare finnas att tillgå kan inte 
språkkurserna genomföras. Det går att undervisa via länk från språkskolan i Uppsala; läraren i 
arabiska är behörig, men inte läraren i kinesiska. Ska undervisning i språken ske är samverkan 
mellan 7-9-skolorna önskvärd då det troligtvis kommer att handla om små grupper. Lokaler 
för undervisning finns på skolorna. 
 
Förvaltningschefen påpekar att han i kontakter med skolinspektionen fått beskedet att de ser 
mycket restriktivt på distansundervisning. Regeringen har tillsatt en utredning som kommer 
med klarläggande kring hur man ska se på distansundervisning i november. 
   
Kostnad första året för de två språken är cirka 189 000 kronor. Fullt utbyggt i grundskolan, 
det vill säga undervisning från år 7-9, är kostnaden cirka 567 000 kronor.  
 
I dagsläget finns inte den ekonomiska förutsättningen i utbildningsnämndens budget. För att 
finansiera språken var förre utbildningschefens åsikt att utbildningsnämnden måste söka 
täckning för den utökade kostnaden hos kommunstyrelsen. 
 
Sammantaget gör förvaltningschefen bedömningen att det i nuläget inte bör erbjudas 
kinesiska och arabiska som moderna språk i Ljusdals kommuns skolor. 
 
 
Forts s 18



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-05-08 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0492/10 
 
§ 77 forts 
 
Utredning av möjligheten att kinesiska och arabiska erbjuds som 
moderna språk, språkval från årskurs 7 - förslag från 
utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2012, § 49 
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2012, § 8 
Utredning daterad 30 september 2011 
 
 
Beslutsexpedierat 
Utbildningsnämnden  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0163/12 
 
§ 78 
 
Stadgar för Närljus 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Närljus förslag till stadgar godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Närljus styrelse har den 22 februari 2012, § 7 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna ändringar i Närljus stadgar och därefter lämna in en permutationsansökan till 
Kammarkollegiet. 
 
Ändringarna handlar om att suppleanterna i styrelsen inte längre ska vara personliga samt ett 
tillägg om ”eller motsvarande värdepapper”.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag från protokoll nummer 222, 22 februari 2012 
Stadgar för Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, Närljus 7 november 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0131/12 
 
§ 79 
 
Medfinansiering gällande projektet SMEEFFEN 3 Gävleborg, 
”Energikloka företag i Gävleborg” 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Gävle Dala Energikontor planerar tillsammans med länets 10 kommuner ett projekt som 
syftar till att förmå företag i Gävleborg att effektivisera sin energianvändning, dels för att 
stärka sin konkurrenskraft och ekonomi och dels för att bidra till de klimat- och energimål 
som länets styrande har beslutat. 
 
Projektansökan heter i nuläget ”Energikloka företag i Gävleborg” och budgeten handlar om 
cirka 5,3 miljoner kronor över 36 månader. Finansiering kommer att sökas hos Region 
Gävleborg, Energimyndigheten, Teknikföretagen (tid) och Högskolan i Gävle (tid). Region 
Gävleborg har så kallade 1:1-pengar från staten till förfogande, men problemet är att summan 
av dessa medel får vara max hälften av den totala budgeten. Energimyndigheten har angivit 
ett tak för sitt stöd, vilket innebär att det fattas medfinansiering med cirka 300 000 kronor för 
hela projektperioden. 
 
Dessa pengar hoppas man att få från kommunerna. För Ljusdals kommuns del innebär detta 
6 871 kronor per år under projekttiden som är tre år, det vill säga totalt 20 614 kronor.  
 
Allmänna utskottet fattade den 3 april 2012, § 63 beslut om att kommunen ska medfinansiera 
projektet ”Energikloka företag i Gävleborg” med 20 614 kronor uppdelat på tre år (6 871 
kronor per år). 
 
Osäkerhet råder om huruvida projektet kommer att genomföras då flera kommuner valt att 
avvakta regionsstyrelsens beslut i frågan och dess arbetsutskott beslutat att föreslå ett avslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 3 april 2012, § 63 
Skrivelser från Gävle Dala Energikontor 
Ansökan om regionala projektmedel 
 
 
Beslutsexpedierat 
Gävle Dala Energikontor 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0127/11 
 
§ 80 
 
Avtal om bygdemedel gällande vindkraftsanläggningen Högkölen i 
Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Avtalet med Samkraft AB om bygdepeng godkänns. 
 
 
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 Samkraft AB gällande den 
planerade vindkraftsanläggningen ”Högkölen”. 
 
Enligt avtalet ska bolaget från och med vindkraftsanläggningens första driftsår till kommunen, 
såsom företrädare för byalaget Färilarådet, årligen betala 20 000 kronor per driftsatt 
vindkraftverk. I det fall vindkraftsanläggningens sammanlagda tillgänglighet under aktuellt 
driftsår fastställts till 90% eller lägre äger bolaget rätt att nedräkna ovan angivna bygdemedel 
med en faktor motsvarande vindkraftsanläggningens sammanlagda tillgänglighet. 
 
Under det kalenderår då anläggningen tas i drift ska bolaget till kommunen, såsom företrädare 
för byalaget Färilarådet, utbetala bygdemedel motsvarande 0,25 procent av vindkraftsanlägg-
ningens totala bruttointäkt med avdrag för den el anläggningen förbrukat för den egna driften. 
 
Efter det att Vindkraftsanläggningen tagits i drift ska betalning av Bygdemedel ske årsvis i 
efterskott senast den 31 mars året efter det Bygdemedlet avser. Ersättningen utgår så länge 
Vindkraftsanläggningen är i drift. 
 
Om alla projekterade och sökta turbiner, 20 stycken med i ansökan angiven turbinstorlek, 
driftsätts beräknas den årliga bygdepengen från projektet uppgå till 400 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till avtal med Samkraft AB om bygdemedel, 17 februari 2012  
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 Diarienummer 
   KS 0212/12 
 
§ 81 
 
Omsorgsnämndens begäran om att få använda eget kapital till utbildning 
i verksamhetssystemet Treserva 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden får använda 400 000 kronor av det egna kapitalet till utbildning i 

verksamhetssystemet Treserva. 
 
 
Sammanfattning 
 
Införandet av verksamhetssystemet Treserva startades under år 2011 vid individ- och 
familjeomsorgen. Under våren år 2012 var planen att äldreomsorgen, biståndshandläggare och 
sjuksköterskor skulle börja använda verksamhetssystemet. På grund av problem med tekniken 
har hela projektet blivit förskjutet och systemet kommer att för dessa grupper tas i bruk i 
januari 2013. Utbildning kommer att pågå under hösten/vintern 2012. De kostnader som 
förvaltningen haft under 2011 har främst varit för licenser och programvaror vid uppstarten, 
vilket betalats med investeringsmedel. Nu kommer kostnaderna att i första hand bestå av 
konsulttid för utbildning av nya personalgrupper.  
 
Omsorgsnämnden begär därför hos kommunstyrelsen att av det egna kapitalet från tidigare år 
få använda 400 000 kronor till utbildning i verksamhetssystemet Treserva. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 19 april 2012, § 69 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Lars Molin (M), Kenneth Forssell (V), Roland Bäckman (S), Leif Hansen 
(SRD): bifall till förslaget. 
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 Diarienummer 
   KS 0497/11 
 
§ 82 
 
Kostpolicy för Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kostpolicyn för Ljusdals kommun antas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2011, § 320 att återremittera kostpolicyn för 
omarbetning och komplettering med avsnitt om kravmärkt, rättvisemärkt, GMO och djurrätt.  
 
Kompletteringen finns i förslaget till kostpolicy under rubriken ”upphandling och inköp”.  
 
Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden har godkänt policyn och skickat den vidare för 
antagande. 
 
När kostpolicyn är antagen av fullmäktige ska handlingsplaner för de olika verksamheterna, 
förskola, skola, omsorg arbetas fram. I det arbetet ligger kostpolicyn som grund. Dess mål ska 
omformas för att bli tydliga och mer detaljerade i de olika verksamheterna. 
 
Beslut om handlingsplanerna ska sedan tas av både utbildningsnämnden och omsorgs-
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2012, § 52 
Omsorgsnämndens protokoll 9 februari 2012, § 7 
Förslag till kostpolicy, komplettering, daterad 10 januari 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2011, § 320 
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 Diarienummer 
   KS 0154/12 
 
§ 83 
 
Redovisning av försörjningsstöd första kvartalet 2012 
 
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 till rätta med problematiken. 
 
 
Sammanfattning 
 
Efter första kvartalet 2012 är nivån på försörjningsstödet mycket hög. Det ligger på drygt 2 
miljoner kronor per månad. I analysen som omsorgsförvaltningen gjorde i slutet av 2011 
räknade förvaltningen med denna utveckling. Det gäller nu att samverka med skola och andra 
aktörer. Till exempel är det viktigt att projektet Sigrid utvecklas, vilket leder till att ungdomar 
går en utbildning. Omsorgsförvaltningens egna verksamheter UNIK och Arbete och Framtid 
har inte möjlighet att ta emot många fler eftersom antalet praktikplatser och arbetsplatser 
inom kommunen är begränsade. Antalet arbetslösa och sjukskrivna som saknar inkomst ligger 
ungefär på samma nivå varje månad. Antal barn i familjer som uppbär försörjningsstöd har 
legat kring 10 % de senaste månaderna.  
 
Redovisning försörjningsstöd 
 
Under mars månad 2012 ökade försörjningsstödet med 500 000 kronor jämfört med februari 
2012. Orsaken till detta är att antalet hushåll har ökat och att omsorgsförvaltningen under 
mars månad beviljat bistånd till stora el- och hyresskulder dessutom har förvaltningen haft 
kostnader för dubbel bosättning för personer med handikapp. (Figur 1) 
 
Antalet arbetslösa som helt eller delvis saknar inkomst ligger runt 52 %, vilket ligger i nivå 
med siffror för januari 2012, men är något lägre än februari 2012. (Figur 2) 
 
Sjukskrivna med läkarintyg som saknar sjukpenning ligger på 9,7 % ,vilket är ungefär som i 
februari månad 2012. (Figur 2) 
 
Antal barn i familjer som uppbär försörjningsstöd ligger på cirka 10 %, vilket är samma som i 
februari 2012. Däremot har antalet barn minskat, men det har det också gjort i kommunen 
totalt sett. (Figur 3) 
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 Diarienummer 
   KS 0154/12 
 
§ 83 forts 
 
Redovisning av försörjningsstöd första kvartalet 2012 
 
 
Figur 1 
 Januari Februari Mars 
Antal hushåll 263 241 279 
Kostnad 2 003 377 kr 1 999 774 kr 2 333 485 kr 
 
Figur 2 
 Januari 2012 Februari 2012 Mars 2012 
Arbetslösa 52 % 56 % 52 % 
Sjuk med intyg, ej 
sjukpenning. 

8 % 10 % 9,7 % 

 
 
Figur 3 
 Okt. 2011 Nov. 2011 Dec. 2011 Jan.2012 
Antal barn 277 304 322 336 
 
 Feb. 2012 Mars 2012 
Antal barn 352 337 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Kommunstyrelsen  
Omsorgsförvaltningen  
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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
 
§ 84 
 
Visionsarbete i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen har fått följande uppdrag från kommunfullmäktige i visionsarbetet: 
 
• Ta fram en vision utifrån den viktigaste frågan och de tio framgångsfaktorerna. 
• Hur tas handlingsplaner fram för de olika framgångsfaktorerna? 
• Ta fram modell och direktiv för mål och riktlinjer. 
 
Kommunstyrelsen gav den 3 maj 2012, § 170, allmänna utskottet i uppdrag att ta fram förslag 
till mall, planera för en processdag, ta fram material från andra kommuner samt beakta förslag 
från Ingalill Fahlström (MP), vilket innebär: 
 
• En processgrupp utses som ska arbeta område för område 
• En målsättning per område ska formuleras och arbeta med uppföljning enligt en GAS-

skala (Goal Attainment Scaling, d v s måluppfyllelseskala).  
• En handlingsplan per område tas fram och slutligen tas en övergripande målsättning fram 

utifrån dessa mål och planer. 
 
Fullmäktigeberedningens förslag är att den viktigaste frågan för Ljusdals kommuns 
utveckling är: 
 
”Hur skapar vi en hållbar samhällsutveckling med hög livskvalitet- trygghet- välfärd?” 
 
Genom att fokusera på nedanstående tio framgångsfaktorer kan vi skapa en hållbar 
samhällsutveckling med hög livskvalitet- trygghet-välfärd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forts s 27 
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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
 
§ 84 forts 
 
Visionsarbete i Ljusdals kommun 
 
 
• Fler arbetstillfällen 
• Höja utbildningsnivån 
• Bra infrastruktur/bra kommunikationer 
• Attraktiva boenden 
• Rikt kulturutbud 
• Brett fritidsutbud 
• God offentlig service 
• Aktivt miljömålsarbete 
• Natur och livsmiljö 
• Mångfald  

 
Kommunchefen föreslår att man grupperar framgångsfaktorerna. De tre första är 
förutsättningar för att människor ska KUNNA bo och arbeta i kommunen. Om de tre första är 
uppfyllda är övriga sju faktorer förutsättningar för att människor ska VILJA bo här. 
Allmänna utskottet vill börja med att fokusera på och beskriva de tre första 
framgångsfaktorerna. 
 
Diskussionen fortsätter vid allmänna utskottets nästa sammanträde. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2012, § 170 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2012, § 52 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 85 
 
Skrivelse från Ung Företagsamhet Gävleborg om projektet Ungovation -
för kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till upplägget och vill att det sprids i organisationen. 
 
 
Sammanfattning  
 
I en skrivelse till kommunen ber Ung Företagsamhet Gävleborg om hjälp. Gävleborg har varit 
bäst på ungt företagande i fyra år och om man ska behålla sin tätposition så måste man hela 
tiden utveckla verksamheten och ta sig an nya utmaningar.  
 
I år kommer UF-eleverna att börja sitt UF-år redan i maj med en Omvändmässa. Här önskar 
man hjälp från kommuner och företag. Om vår kommun har olösta problem/behov önskar 
Ung Företagsamhet att vi skickar in dem till dem. Det kan vara problem med att ringa ut 
vikariepoolen, dålig arbetsmiljö inom våra verksamheter, svårigheter att ge de äldre en 
guldkant i tillvaron med mera. 
 
Vid omvändmässan har kommunen också möjlighet att träffa studenter på Högskolan i Gävle 
för att presentera våra behov och problem.  
 
Om vi inte kan lämna in problem/behov önskar Ung Företagsamhet få kontaktpersoner i vår 
verksamhet, en från varje förvaltning så att ungdomarna ges möjlighet att skugga en anställd 
en dag för att på så vis hitta affärsidéer, problem och behov. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Ung Företagsamhet 24 april 2012 
Ungovation 2012 – Vi har lösningen på ditt behov – Vågar du ge oss chansen? 
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 Diarienummer 
   KS 0215/12 
 
§ 86 
 
Ny terminologi för handikappråd samt handikappkonsulent 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ny beteckning på handikapprådet blir ”Rådet för funktionshinderfrågor” och det nya 

namnet på handikappkonsulenten blir ”Strateg i funktionshinderfrågor”. 
 
 
Sammanfattning  
 
Socialstyrelsen rekommenderar kommunerna att se över den nu rådande terminologin för 
handikapp, funktionshinder och funktionsnedsättning. 
 
Efter ett genomfört terminologiarbete beslutade Socialstyrelsens Terminologiråd i oktober 
2007 att publicera de nya och reviderade begreppen.  
Förändringarna innebär att: 
• Funktionshinder betraktas inte längre som en synonym till funktionsnedsättning utan 

betecknar ett eget begrepp.  
• Definitionen av funktionsnedsättning är oförändrad. En funktionsnedsättning uppstår till 

följd av en medfödd eller förvärvad skada. 
• Handikapp tas bort som uppslagsterm och termen avråds som synonym till såväl 

funktionsnedsättning som funktionshinder.  
 
Funktionshinder utgör numera en egen termpost och definieras som en: ”begränsning som en 
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”.  
I kommentarfältet anges: Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det 
dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och 
kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om 
bristande tillgänglighet i omgivningen”.  
Handikapp definieras inte, utan avråds som synonym till funktionsnedsättning respektive 
funktionshinder.  
Beslutsunderlag 
 
Handikapprådets skrivelse 17 april 2012 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V), Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Roland 
Bäckman (S): bifall till Handikapprådets förslag. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 87 
 
Sopning av cykelvägen längs Norra Järnvägsgatan 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har sedan länge sopat gångsidan av gång- och cykelvägen. Eftersom det är 
Trafikverkets väg ska sopning av cykelhalvan ombesörjas av dem. Trafikverket anlitar i sin 
tur NCC och kommunen har erbjudit NCC att sopa cykelbanan. NCC har avböjt med 
hänvisning till att de i sin tur anlitat en entreprenör och att jobbet redan är beställt och betalt. 
NCC:s entreprenör har enligt avtalet hela maj på sig för att slutföra arbetet. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 88 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsen kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Information från Socialstyrelsen om handläggning av överflyttningsärenden. KS 0171/12 
 
2. Långtidsplan förskola/skola. 
 
 


	§ 68  Information från Informationsenheten
	§ 69  Sjukstatistik första kvartalet 2012 för Ljusdals kommun
	§ 70  Medarbetarundersökningen 2011 - sammanfattningar från förvaltningarna
	§ 71  Ansökan om kredit i förbindelse med pilotprojektet för nyanländas yrkesidentitet
	§ 72  Årsredovisning 2011 för Inköp Gävleborg
	§ 73  Motion från Stig Andersson (V) gällande flytten av timmerterminalen från stationsområdet i Ljusdal
	§ 74  Motion från Ingrid Olsson (C) om Destination Ljusdal
	§ 75  Medborgarförslag gällande Naturskog längs Pilgrimsleden vid Ljusnan
	§ 76  Rapport gällande utredning om kommunkort i Ljusdals kommun
	§ 77  Utredning av möjligheten att kinesiska och arabiska erbjuds som moderna språk, språkval från årskurs 7 - förslag från utbildningsnämnden
	§ 78  Stadgar för Närljus
	§ 79  Medfinansiering gällande projektet SMEEFFEN 3 Gävleborg, ”Energikloka företag i Gävleborg”
	§ 80  Avtal om bygdemedel gällande vindkraftsanläggningen Högkölen i Ljusdals kommun
	§ 81  Omsorgsnämndens begäran om att få använda eget kapital till utbildning i verksamhetssystemet Treserva
	§ 82  Kostpolicy för Ljusdals kommun
	§ 83  Redovisning av försörjningsstöd första kvartalet 2012
	§ 84  Visionsarbete i Ljusdals kommun
	§ 85  Skrivelse från Ung Företagsamhet Gävleborg om projektet Ungovation -för kännedom
	§ 86  Ny terminologi för handikappråd samt handikappkonsulent
	§ 87  Sopning av cykelvägen längs Norra Järnvägsgatan
	§ 88  Ärenden för kommunstyrelsens kännedom

