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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
 
§ 102 
 
Visionsarbete i Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att göra en skrivelse till kommunstyrelsen grundad på 

dagens diskussioner. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen har fått följande uppdrag från kommunfullmäktige gällande visionsarbetet: 
 
• Ta fram en vision utifrån den viktigaste frågan och de tio framgångsfaktorerna. 
• Arbeta vidare med hur handlingsplaner ska tas 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: 
 
• Fler arbetstillfällen 
• Höja utbildningsnivån 
• Bra infrastruktur/bra kommunikationer 
• Attraktiva boenden 
• Rikt kulturutbud 
• Brett fritidsutbud 
• God offentlig service 
• Aktivt miljömålsarbete 
• Natur och livsmiljö 
• Mångfald      Forts s 5 
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 Diarienummer 
   KS 0321/11 
 
§ 102 forts 
 
Visionsarbete i Ljusdals kommun 
 
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 där god 
offentlig service kan fungera som ett ”kitt” mellan de första tre och övriga. 
 
Målet är ett hållbart Ljusdals kommun med hög livskvalitet – trygghet –välfärd och färre 
invånare innebär att vi får ett mindre hållbart samhälle med sämre service och försämrad 
näringslivsutveckling.  
 
Färre invånare är det enskilt största hotet mot en hållbar samhällsutveckling med hög 
livskvalitet - trygghet och välfärd. 
 
Trots detta kan vi ändå inte sätta målet fler invånare utan det är på arbetstillfällen och 
utbildning som vi måste fokusera. 
 
De tre första framgångsfaktorerna kan ingå i en lokal utvecklingsstrategi (LUS): 
 
Lokal utvecklingsstrategi 2013-2020 
 
Infrastruktur/kommunikation Skapar förutsättningar för företag 
 Skapar förutsättningar för arbetsmarknad 
 Skapar förutsättningar för utbildning 
  
Utbildningsnivå  Skapar förutsättningar för företag  
 Skapar förutsättningar för arbetsmarknad 
  
Arbetstillfällen Skapar förutsättningar för att kunna bo i Ljusdal 
 
Beslutsunderlag  
 
Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2012 § 98 
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 84 
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2012, § 170 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2012, § 52 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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