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 Diarienummer 
   KS 0032/12 
 
§ 160 
 
Personalinformation 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar om att anbudsförfrågan för att hitta 
en ny rekryteringsfirma till rekryteringen av utbildningschef och kommunchef ligger ute till 
den 25 oktober 2012 och efter det ska rekryteringen förhoppningsvis kunna starta.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0412/12 
 
§ 161 
 
Hälso- och arbetsmiljöpolicy 
 
Allmänna utskottet beslutar 

 
1. Ärendet skickas efter redaktionella ändringar vidare för beslut. 
 
2. Allmänna utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

policyn. 
 

 
Sammanfattning 

 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson informerar om förslaget till Hälso- och 
arbetsmiljöpolicy. 
 
Ljusdals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla 
kompetenta medarbetare. En god hälsa och arbetsmiljö på arbetsenheten kännetecknas av 
trivsel och arbetsglädje. För att uppnå en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska all 
verksamhet utgå från ett hälsofrämjande perspektiv. Detta skapar förutsättningar för att kunna 
erbjuda medborgarna tjänster av god kvalitet. Den goda arbetsenheten kännetecknas av: 
 
• Ett gott ledarskap som utvecklar en hälsofrämjande arbetsmiljö 
• Meningsfulla arbetsuppgifter, ett stödjande arbetsklimat, främjande av inflytande och 

delaktighet samt möjligheter till personlig utveckling 
• Samverkan mellan ledare och medarbetare 
 
Allmänna utskottet föreslår några redaktionella ändringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Hälso- och arbetsmiljöpolicy, 24 september 2012 
Hälso- och arbetsmiljöfrämjande aktiviteter 2013, 24 september 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0406/12 
 
§ 162 
 
Arbete för ökad hälsa och god arbetsmiljö inom omsorgsförvaltningen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning 
 
Idén till projektet är inspirerad av projektet ”Arbetsplatsutveckling” (APU) som genomfördes 
inom äldreomsorgen 2003-2005. Samma process kan göras i mindre skala inom 
ämnesområdet hälsa och arbetsmiljö.  
 
Utgångspunkten är en kartläggning och nulägesanalys av arbetsplatsen utifrån olika 
utvecklingsområden, där resultat i medarbetarundersökning och friskprofiler samt andra 
variabler rörande hälso- och arbetsmiljöläget på varje enhet, ligger till grund. Detta illustreras 
sedan i det så kallade Ägget. Varje utvecklingsområde färgläggs, efter nulägesanalysen, i 
färgerna grön, gul eller röd, beroende på om resultatet är bra eller mindre bra. Därefter kan 
insatser för utveckling av problemområden genomföras. 
 
Arbetet kan genomföras på en enhet eller på flera, beroende på tid och ambitionsnivå. Två 
enheter inom äldreomsorgen utses som pilotenheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalenhetens skrivelse 19 september 2012 
Arbete för ökad hälsa och god arbetsmiljö inom omsorgsförvaltningen 19 september 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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   KS 0019/12 
 
§ 163 
 
Budget 2013 för kommunstyrelsen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att utifrån dagens diskussion ta fram ett förslag till 

kommunstyrelsen (11 oktober 2012).  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors och ekonom Carina Pehrsdotter redogör för förslaget till 
budget och ekonomisk långsiktsplan för kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige fattade den 18 juni 2012, § 121 beslut om en utökad budgetram om 2 
miljoner kronor för kommunstyrelsens verksamheter. 
 
Av de beslutade 2 miljoner kronorna i utökad ram för kommunstyrelsen föreslår 
verksamheten en fördelning av 1,5 miljoner kronor till samhällsutvecklingsförvaltningen och 
500 000 kronor till kommunledningskontoret.   
 
Förslaget till driftbudget ligger på ramen, men innebär en del justeringar mellan 
verksamheterna. På investeringssidan finns framförallt äskanden till IT-enheten, 
räddningstjänsten, biblioteket och fritidsenheten. 
 
Allmänna utskottet föreslår den 13 september 2012, § 146 kommunstyrelsen att godkänna 
kommunledningskontorets förslag till budgetramar 2013. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår den 18 september 2012, § 170 kommunstyrelsen: 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till budget 2013 och ELP 2014-2015 

godkänns förutom punkt 2. 
 
2. Fritidsenhetens extra äskanden i investeringsbudget 2013 om konstgräsplan för 

11 000 000 kronor samt fritidsenhetens samtliga extra äskanden i ELP 2014-2015 
investeringar för 18 000 000 kronor ska behandlas som separata ärenden utan eget 
förslag.  

 
3. Justering av budgetram samt eventuella över- respektive underskott för den skogliga 

verksamheten hanteras utanför förvaltningens ordinarie budgetram samt eget kapital. 
 

 
Forts s 8 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 163 forts 
 
Budget 2013 för kommunstyrelsen 
 
 
4. I ELP 2014-2015 stryks den nettointäkt som finns för kollektivtrafiken.  
 
5. Samhällsutvecklingsförvaltningen tillskjuts medel i budgetramen för 2013 och ELP 

2014-2015 för Stenegård. 
 

Allmänna utskottet diskuterar att alla större investeringar borde hanteras i separata ärenden 
och inte ligga med i budget och ELP. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag ramar 2013 och ELP 2014-2015 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0022/12 
 
§ 164 
 
Utlåtande från revisionen avseende delårsrapport per den 30 juni 2012 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunchef ska till kommunstyrelsen ta fram tjänsteskrivelse gällande revisorernas 

utlåtande avseende delårsrapporten. 
 
2. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.  

 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Ljusdals kommuns delårsrapport per den 30 
juni 2012. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 
• Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 

redovisningslagen och uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper. 
 
• Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de två finansiella mål som fullmäktige 

beslutat om. Någon prognos om helårsutfallet för de finansiella målen har inte lämnats i 
delårsrapporten och revisorerna kan därför inte uttala sig om måluppfyllelsen för helåret 
2012. 

 
• Kommunens övergripande mål om en positiv befolkningsutveckling uppnås inte för 

rapporteringstiden. 
 
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden  lämnar negativa 
prognosavvikelser mot budget för 2012. Det är viktigt att åtgärder vidtas för att anpassa 
respektive verksamhet till av kommunfullmäktige fastställd budget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utlåtande avseende delårsrapport per den 30 juni 2012 
Revisionsrapport – granskning av delårsrapport 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0371/11 
 
§ 165 
 
Remissversionen av "Nya möjligheter" - Regional utvecklingsstrategi 
(RUS) för Gävleborg 2013-2020 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Region Gävleborg har lämnat ut remissversionen av Nya möjligheter – Regional 
utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020. Arbetet med att ta fram remissförslaget har 
pågått under ett drygt år och skett i bred samverkan i öppenhet och dialog mellan aktörer. 
Deltagande aktörer har representerat offentliga aktörer, näringslivet, akademin och ideella 
organisationer. 
 
Remissförslaget innebär inte att strategin är färdigarbetad, tvärtom. Nu tar ett intensivt arbete 
för att förbättra och förädla utvecklingsstrategin vid.   
 
Region Gävleborg kommer den 5 oktober 2012 till Ljusdals kommun för att hålla en 
remissdialog om utvecklingsstrategin med representanter för kommunen. 
 
Synpunkter på remissversionen Nya möjligheter - regional utvecklingsstrategi för 
Gävleborg 2013-2020 ska vara Region Gävleborg tillhanda senast den 10 december 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nya möjligheter – Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 
Regionstyrelsens protokoll 7 september 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
  

 
 

 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-10-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

11 

 Diarienummer 
   KS 0050/12 
 
§ 166 
 
Medborgarförslag gällande Turistbyrå i Resecentrum 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att Resecentrum i 
Ljusdal utvecklas och byggs om till en turist- eller resebyrå. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012, § 19 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Närljus för yttrande. 
 
Närljus skriver i sitt yttrande att Närljus tillsammans med kommunen under våren 2010 
genomförde ett arbete med att etablera en verksamhet i de tomma lokalerna som då fanns på 
Resecentrum. Detta gjordes genom annonsering i LjusdalsPosten och på den kommunala 
hemsidan. Förhoppningen var att hitta en verksamhet som kunde ge ett mervärde åt de 
väntande resenärerna som finns på resecentrum. Diskussionen fanns kring resebyrå, Ljusdal i 
Centrum och café. Resultatet av detta arbete blev den befintliga verksamheten som bedrivs 
där idag. 
 
Gällande turistbyrå så har Ljusdals kommun, sedan 2009, beslutat att inte själva bedriva egen 
turistbyrå utan att den ska vara upphandlad av privat aktör. Idag bedrivs detta av Destination 
Järvsö AB vars uppdrag sträcker sig fram till årsskiftet 2012-2013. I upphandlingen framgår 
att kommunen vill ha en turistbyrå som ska uppfylla FörTurs kriterier för en grön-vit 
skyltning.  
 
Det ska tilläggas att turistinformation och turistbyrå är två olika saker. För att tillgodose 
gästen turistinformation krävs inte alls samma resurser, då det mer handlar om information 
som gästen själv kan förse sig med, som broschyrer och kartor. Vad upphandlingen för 
Ljusdals kommuns turistbyrå och turistinformation ska innehålla från 2013 är i dagsläget inte 
fastställt och inte heller till vilken budget. 
 
 
 
 
 
Forts s 12
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 Diarienummer 
   KS 0050/12 
 
§ 166 forts 
 
Medborgarförslag gällande Turistbyrå i Resecentrum 
 
 
Gällande förslaget om att göra Resecentrum mer attraktivt för besökare överlag, delar Närljus 
förslagsställarens uppfattning, det vill säga att det finns mycket att göra i omhändertagandet 
och bemötandet av resenärer till och från Ljusdal. Närljus ser positivt på den inventering som 
nu görs i Trafikverkets projekt ”Parkera & Resa” och hoppas att kommunen får ta del av de 
investeringar som ska göras framöver. Det finns många åtgärder som kan göras för att se över 
vårt mottagande av gäster, som exempelvis förvaringsskåp, öppettider, sittplatser med mera. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdals kommun år 2009 
beslutade att inte bedriva egen turistbyrå. Destination Järvsö ansvarar för närvarande och 
enligt upphandlat avtal för turistbyråverksamhet i Ljusdals kommun. Resecentrum i Ljusdal är 
för närvarande uthyrt och det finns i dagsläget inga planer på att avsluta pågående 
hyreskontrakt eller att genomföra föreslagna ombyggnationer. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår ordföranden att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 24 september 2012 
Yttrande från Närljus 21 mars 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 januari 2012, § 19 
Medborgarförslag 23 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Kenneth Forssell (V): bifall till ordförandens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0076/11 
 
§ 167 
 
Förslag på organisation, finansiering, styrning och planering med mera 
för Stenegård 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2012, § 89 
 
1. Stenegård behålls i kommunens ägo till och med 2015 för att ge tid till att 

utreda frågeställningarna i remissvaren. 
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå organisation, finansiering, styrning 

och planering med mera att redovisas för kommunfullmäktige i november 
2012. 

 
3. Beslutsunderlag som bygger på de utredda frågeställningarna i remissvaren 

ska redovisas för kommunfullmäktige senast under första halvåret 2014. 
 
4. En total kostnadsredovisning för åren 2011, 2012 och 2013 där samtliga 

kostnader inklusive det årliga bidraget ska presenteras för kommun-
fullmäktige. 

 
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om att han till nästa möte med 
allmänna utskottet kommer att presentera ett förslag på organisation, finansiering, 
styrning och planering med mera. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 maj 2012, § 89 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0072/12 
 
§ 168 
 
Kommunstyrelsens yttrande gällande granskningsrapport beträffande 
granskning av ledning och styrning i kommunens nämnder och 
kommunstyrelsen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att till nästa sammanträde med kommunstyrelsen (1 

november 2012) ta fram en skrivelse med utgångspunkt i de sju punkterna i 
granskningsrapportens sammanfattande bedömning och rekommendationer. 

 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Ljusdal har gett uppdrag åt PwC att genomföra en övergripande granskning av 
ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen. 
 
Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan huruvida ledning och styrning 
fungerar på ett ändamålsenligt sätt i Ljusdals kommuns nämnder och kommunstyrelsen. 
 
Granskningen har omfattat kommunstyrelsen och dess samhällsutvecklingsutskott, 
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Fokus har legat på fyra områden: 
 
• Kommunens mål, styr- och policydokument 
• Delegationshanteringen  
• Nämndernas och styrelsens berednings- och ärendehantering 
• Hantering av offentlighetsprincipen 
 
Revisionen vill ha in yttranden från berörda nämnder och kommunstyrelsen senast innan juni 
månads utgång 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsrapport – Ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen 3 
februari 2011 
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0127/12 
 
§ 169 
 
Rapport från Landsbygdsriksdagen i Ronneby 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Leif Hansen (SRD) har i en skriftlig rapport informerat om sitt deltagande i 
Landsbygdsriksdagen i Ronneby, Blekinge den 6-9 september 2012. 
 
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är en fristående organisation som under två 
decennier utvecklats i takt med utarmningen av landets glesbygd. 
 
Runt om i Sverige finns cirka 4 700 utvecklingsgrupper. De kan ha olika namn som byalag, 
samhällsförening eller intresseförening. Hela Sverige ska leva har också ett 40-tal 
medlemsorganisationer. 
 
Vartannat år inbjuder organisationen till Landsbygdsriksdag.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0031/09 
 
§ 170 
 
Information om Kvarndammen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utvecklare Rolf Berg informerar om det senaste om Kvarndammen: 
 
• Den nya ledningen till kläckeribyggnaden är byggd och ledningen är nu övertagen av 

Tallåsens Fiskodling AB. I avtalet finns ett års reklamationstid inskriven. Övre delen av 
ledningen är undantagen eftersom den kommer att påverkas av dammbygget. 

 
• Kommunen för en dialog med Fiskodlingen och länsstyrelsen om det skadeståndskrav 

som Fiskodlingen ställt gällande skada de drabbats av i samband med dammraset.  
 

• En överfallsdamm kommer att byggas som ersättning för den rasade dammen. 
Kommunen står för byggande samt den juridiska delen och Fiskodlingen kommer att ta 
över dammen när den är klar. Ansökan kommer att lämnas in till Mark- och 
miljödomstolen före årsskiftet där Laxodlingen står som sökande och kommunen som 
medsökande. Beslut från Mark- och miljödomstolen kommer förhoppningsvis i februari. 
Kostnaden för överfallsdammen beräknas till cirka 2 miljoner kronor. 

 
• När man tittat på ersättning för dammen har man också tittat på andra åtgärder för att 

återställa Sillerboån till ursprungligt skick samt underlätta fiskvandringen. Detta är dock 
åtgärder som kommunen inte kommer att bekosta utan i så fall får genomföras med 
bidrag från andra intressenter. 

 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-10-02 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 171 
 
Begäran från omsorgsnämnden om utökad investeringsbudget för 
hemsjukvården under 2012 och 2013.  
 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Omsorgsnämndens investeringsbudget utökas med 1 000 000 kronor. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen har fått uppdraget att leda projektet med att överta hemsjukvården 
2013. Förvaltningen har påbörjat uträkningar om vad det kan komma att kosta att utrusta de 
sköterskeexpeditioner och kontor som kommer att finnas i alla kommundelar.  
 
Under arbetets gång har omsorgsförvaltningen konstaterat att detta inte går att inrymma i 
omsorgsförvaltningens ordinarie investeringsbudget och yrkar därför på ett tillskott på            
1 000 000 kronor för investeringar framförallt under slutet av 2012 men även en del under 
början av 2013. Pengarna ska användas bland annat till möbler, datorer och övrig 
kontorsutrustning.  
 
De stora kostnaderna ligger dock i medicinsk apparatur och utrustning till expeditionerna. 
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har räknat fram kostnaden för medicinsk 
apparatur och liknande till cirka 110 000 kronor per expedition, totalt skapas sex expeditioner. 
Utöver detta kommer “vanlig kontorsutrustning” med cirka 50 000 kronor per expedition. 
Enhetschefen har uppdraget att minska kostnaderna genom att köpa begagnade möbler och 
eventuellt köpa en del utrustning av Landstinget.  
 
Omsorgsnämnden yrkar hos kommunstyrelsen på en utökad investeringsbudget för 
hemsjukvården under 2012 och 2013 med totalt 1 000 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 20 september 2012, § 169 
Tjänsteskrivelse daterad 3 september 2012. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (M): bifall till omsorgsnämndens begäran. 
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 Diarienummer 
   KS 0301/12 
 
§ 172 
 
Förfrågan om fördjupad samverkan inom utbildningsområdet mellan 
kommunerna i Hälsingland - avsiktsförklaring 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till avsiktsförklaringen mellan kommunerna i 

Hälsingland om fördjupad samverkan i utbildningsfrågor, men kommunstyrelsen ställer 
sig inte bakom organisationsformen som föreslås i missivbrevet. 

 
 
Sammanfattning  
 
Vid Hälsingerådets konferens med Hälsingeutbildning ekonomisk förening (HUTB) den 16 
maj 2012 diskuterades fördjupad samverkan inom utbildningsområdet mellan kommunerna i 
landskapet. Vid konferensen belystes ambitioner och utmaningar som kommunerna står inför. 
 
I konferensen deltog rådets ledamöter och kommunchefer, presidier och förvaltningschefer 
från de nämnder/styrelser som ansvarar för gymnasieutbildningen i respektive kommun samt 
presidiet för HUTB. 
 
För att nå visionen En fritt sökbar gymnasieskola i Hälsingland med goda möjligheter till 
distansstudier oberoende av tid och rum behöver långsiktigt en gemensam organisation 
skapas för hela Hälsingland. 
 
Motivet kan även ses mot bakgrund av de utmaningar som kommunerna står inför med krav 
på allt högre specialisering och kvalitet i undervisningen, den demografiska utvecklingen med 
minskat antal ungdomar i gymnasieskolåldern samt möjligheterna att tillmötesgå efterfrågan 
för det livslånga lärandet med mera. Organisationsformen skulle kunna vara ett gemensamt 
kommunalförbund. 
 
Syfte att skapa: 
 

• Långsiktigt hållbar strategi som säkerställer kvalitet och utbud 
• Möta framtidens utmaningar med höjd utbildningsnivå i Hälsingland 
• 100% måluppfyllnad för gymnasieutbildningarna 
• Hög kvalitet- omfördelning av resurser för ett väl avvägt programutbud 
• Säker tillgång till specialistfunktioner 
• Bättre ekonomi- stordriftsfördelar 
• Bättre möjlighet att rekrytera behöriga lärare 
• Starkare partnerskap mot högskolevärlden 
• Bättre kompetensförsörjning för näringslivs- och samhällstjänster 
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 Diarienummer 
   KS 0301/12 
 
§ 172 forts 
 
Förfrågan om fördjupad samverkan inom utbildningsområdet mellan 
kommunerna i Hälsingland - avsiktsförklaring 
 
 
Hälsingerådet avser att åter behandla frågan vid sitt sammanträde 5 september 2012. Det är 
därför angeläget att kommunerna inför detta möte tagit ställning till förslaget till 
avsiktsförklaring. Avsikten är att vid detta sammanträde ge uppdrag att utarbeta förslag till 
kommunalförbund för gymnasiesamverkan. Målet är att beslut om en sådan samverkan kan 
fattas före årsskiftet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2012, § 234 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Ärendet återremitteras till allmänna utskottet. Utbildningsnämndens yttrande  
 avvaktas innan vidare hantering. 
 
Utbildningsnämnden föreslår den 19 september 2012, § 120 
 
1. Avsiktsförklaringen avslås 
 
2. Följande yttrande lämnas: 

”Ljusdals kommun vill först och främst stabilisera det samarbete som pågår i nuvarande 
organisation: Hälsinge Utbildnings Ekonomisk Förening. 
Ljusdals kommun föreslår att en årlig medlemsavgift uttaxeras för att garantera 
föreningens administration”. 

 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsnämndens protokoll 19 september 2012, § 120 
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012, § 234 
Förfrågan om fördjupad samverkan inom utbildningsområdet mellan kommunerna i 
Hälsingland – avsiktsförklaring 13 juni 2012 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Annelie Wallberg (S): kommunstyrelsen ställer sig positiv till 
avsiktsförklaringen mellan kommunerna i Hälsingland om fördjupad samverkan i 
utbildningsfrågor, men kommunstyrelsen ställer sig inte bakom organisationsformen som 
föreslås i missivbrevet. 
 
Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (M) bifall till utbildningsnämndens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0301/12 
 
§ 172 forts 
 
Förfrågan om fördjupad samverkan inom utbildningsområdet mellan 
kommunerna i Hälsingland - avsiktsförklaring 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att allmänna utskottet beslutar 
enligt Roland Bäckmans och Annelie Wallbergs förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst till Roland Bäckmans och Annelie Wallbergs förslag. 
 
Nej-röst till Lars Molins och Marie-Louise Hellströms förslag. 
 
Omröstningsresultat  
 
Med två ja-röster, inklusive ordförandens utslagsröst, mot två nej-röster finner ordföranden att 
allmänna utskottet beslutar enligt Roland Bäckmans och Annelie Wallbergs förslag. En 
ledamot avstår från att rösta. 
 
 
 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Bäckman (S) X   
Leif Hansen (SRD)   X 
Lars Molin (M)  X  
Marie-Louise Hellström (M)  X  
Annelie Wallberg (S) X   
Summa: 2 2 1 
Totalt: 5 
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 Diarienummer 
   KS 0077/12 
 
§ 173 
 
Rekrytering av tillförordnad förvaltningschef på utbildningsförvaltningen 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  Eva Uhlin anställs som tillförordnad utbildningschef fram till dess att en ny 

förvaltningschef rekryterats. 
 
 
Sammanfattning 
 
En ny utbildningschef ska anställas efter att Stefan Meuller avslutat sin anställning som 
utbildningschef. Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2012, § 68 att anställa Tor 
Jonsson som tillförordnad utbildningschef  fram till dess att en ny förvaltningschef 
rekryterats. 
 
Eftersom Tor Jonsson valt att avsluta sin anställning och ingen ny utbildningschef anställts 
ännu föreslår kommunchef Nicklas Bremefors att kommunstyrelsen anställer Eva Uhlin som 
tillförordnad skolchef fram till dess att ny förvaltningschef rekryterats.  
 
Facklig förhandling gällande tillförordnad utbildningschef kommer att hållas den 3 oktober 
2012.  
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