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 Diarienummer 
   KS 0576/11 
 
§ 1 
 
Information om projekt Fjällvägen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Vid nästa sammanträde med allmänna utskottet önskas en redogörelse för hur de andra 

intressenterna (näringen, Närljus) upplever projektet samt en skrivelse med förslag till 
beslut. 

 
 
Sammanfattning 
 
Fjällvägen är vägsträckan från Tönnebro via Bollnäs, Ljusdal och Sveg och fram till norska 
gränsen. Fjällvägen omfattar både delar av riksväg 83 och riksväg 84. 
 
Projekt Fjällvägen har pågått sedan april 2012 och kommer att avslutas den sista mars 2015. 
Projektet syftar till att stärka och kvalitetssäkra områdets tillväxt, attraktions- och 
konkurrenskraft genom förbättrad och utvecklad infrastruktur och innovativ samverkan. Man 
önskar nu förlänga projektet med ytterligare ett år och söker medfinansiering för detta år. För 
Ljusdals kommuns del handlar det om 30 000 kronor i kontanta medel samt 125 000 kronor i 
egen arbetsinsats. Allmänna utskottet har bjudit in projektledaren Vibeke Sjögren Ottosson 
för att få mer information om projektet och planerna. 
 
Hon informerar om att anledningen till att man vill förlänga projektet bland annat är att man 
vill få tid till implementering och integrering av samverkansplattformen och bygga en 
långsiktig organisationsform som kan leva vidare efter att projektet avslutats. Man vill 
slutföra och sjösätta påbörjade aktiviteter och samarbeten samt bygga ett effektivt och 
innovativt samarbete som med relativt små resurser kan arbeta övergripande med utvecklings- 
och infrastrukturfrågor utifrån lokalt och regionalt perspektiv. 
 
Ljusdals kommun har under projekttiden bidragit med 90 000 kronor kontant samt 425 000 
kronor i arbetstid. 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M): Vid nästa sammanträde med allmänna utskottet önskas en redogörelse för 
hur de andra intressenterna upplever projektet samt en skrivelse med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0114/14 
 
§ 2 
 
Nytt arbetssätt för personalutskottet 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Presidiet får i uppdrag att tillsammans med kommunchefen ta fram en struktur och plan 

för hur personalutskottet ska arbeta. 
 

2. Ett första förslag ska finnas klart senast på personalutskottets sammanträde i april.   
 
 
Sammanfattning 
 
Personalutskottets ordförande önskar en bättre struktur för personalutskottets möten. 
Policydokumenten behöver uppdateras och omarbetas, handlingsprogram och arbetsrutiner 
måste tas fram. 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M): presidiet ska tillsammans med kommunchefen ta fram en struktur och plan 
för hur personalutskottet ska arbeta. Ett första förslag ska finnas klart senast på 
personalutskottets sammanträde i april.   
 
Ingalill Fahlström (MP): bifall till Lars Molins yrkande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens presidium 
Akt 
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   KS 0003/15 
 
§ 3 
 
Personalinformation 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Arbetsgivarpolitik 
 
• En övergripande personalpolicy för kommunen är framtagen. Nu har koncernlednings-

gruppen bestämt att denna ska gälla koncernövergripande så nu jobbar man vidare på 
policyn för att inkludera bolagen och stiftelsen. 

 
Arbetet med att revidera de andra policyerna kommer att påbörjas efter att den 
övergripande personalpolicyn är klar. Det var när man påbörjade revideringen av gamla 
policyer som man förstod att det behövs en övergripande policy. Revideringen kommer 
att ske efter en prioritering som i princip innebär att de äldsta dokumenten revideras först. 

 
• Löneöversynen för 2015 är påbörjad. Personalenheten har haft överläggningar med 

facken. 
 
• En upphandling av pensionsavtal har genomförts och denna resulterade i att man 

fortsätter med KPA. Avtalet löper fram till och med den 31 mars 2018. 
 
• En kartläggning pågår som syftar till en gemensam lönehantering med bolagen. 
 
• Vid nästa personalutskott kommer ett förslag till regelverk gällande möjlighet till ökad 

sysselsättning att presenteras. 
 
Personal- och kompetensförsörjning 
 
Utbildningsförvaltningen  
• Den 12 januari tillträdde Lisa Sjöström Wallin som tillförordnad förvaltningschef på 

utbildningsförvaltningen. 
 
• Rekrytering av ny rektor på Stenhamreskolan ska påbörjas eftersom nuvarande rektor 

Kjärstin Öhman kommer att sluta någon gång under året. 
 
Omsorgsförvaltningen  
• På omsorgsförvaltningen är nya enhetschefer anställda. På Backsippan söks ny 

enhetschef och Kerstin Lindskog vikarierar som enhetschef för Arbetsmarknadsenheten.  
Forts s 7 
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 Diarienummer 
   KS 0003/15 
 
§ 3 forts 
 
Personalinformation 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
• Samhällsutvecklingsförvaltningen söker en plan- och byggchef. Sju sökande finns och 

intervjuer ska hållas denna vecka med två av dessa. Tanken är att rekryteringen ska vara 
klar denna vecka. 

 
• Biblioteket ska spara en miljon under detta år och har jobbat med att hitta besparingar. 

Nu har en bibliotekarie sagt upp sig av personliga skäl. Denna tjänst kommer inte att 
återbesättas. 

 
• Verksamhetsövergången på fastighet kommer att verkställas den 1 april 2015 och innebär 

att 12 av 15 personer följer med till Ljusdalshem. Av övriga går en i pension och de båda 
övriga kommer troligtvis att omplaceras. 

 
Utbildning för chefer 
• En utbildning för chefer gällande rehabilitering kommer att genomföras i samarbete med 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 
 

• Kommunen går över från samverkan till MBL och därför kommer utbildningar i MBL att 
erbjudas cheferna. 

 
• Tidigare har cheferna fått utbildning om Anställningsavtalet och nu kommer en 

fördjupningskurs att erbjudas. 
 
• Utbildning kring Lönesättning kommer också att erbjudas.   
 
Jämställdhet och mångfald 
Lönekartläggning ska göras under 2015 och denna måste vara klar före 1 april då de nya 
lönerna börjar att gälla. Lönekartläggningen görs var tredje år. 
 
Arbetsmiljö och hälsa 
• Omsorgsförvaltningen har meddelat att Hälsoprojektet fortsätter under 2015.  
 
• Utbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete kommer att erbjudas cheferna. 
 
Övrigt 
Yvonne Oscarsson informerar om en ny rapport där man kommit fram till att det efter 
sjukskrivning är bättre att arbetsträna på annan arbetsplats än den egna. Hon önskar en 
redogörelse för hur personalenheten ställer sig till detta.  
 
Beslutsexpediering 
Britt-Marie Andersson Nilsson 
Akt  
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§ 4 
 
Delårsbokslut för Region Gävleborg per den 31 augusti 2014  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger delårsbokslut per den 31 augusti 2014 för Region Gävleborg, inklusive 
revisorernas utlåtande från den 19 december 2014. 
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§ 5 
 
Årsredovisning för Stiftelsen Stenegård 2013 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisningen 2013 för stiftelsen Stenegård godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
”Ändamålsparagrafen” i stiftelsestadgan har utformats enligt följande: ”Stiftelsens ändamål 
ska vara att: 
 

• Främja Stenegårds utveckling till ett länsledande centrum för kultur och hantverk 
innefattande museal verksamhet, utställningar och därtill hörande service, samt 
utveckla en park- och trädgårdsanläggning med örtagård. 

• Främja den unika kulturhistoriska miljön som finns på fastigheten Stene 9:1. 
 
Verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas efter sedvanliga företagsekonomiska principer.” 
 
Verksamheten drivs från och med 2011 av Ljusdals kommun och verksamheten i stiftelsen 
ska avvecklas. Under perioden 2009-2010 drevs verksamheten av Stenegården i Järvsö AB. 
 
Årets resultat är 0 kronor. Sedan tidigare finns en balanserad förlust på -2 216 181 kronor. I 
ny räkning balanseras -2 216 181 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Stiftelsen Stenegårds årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 – 31 december 2013  
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 Diarienummer 
   KS 0500/13 
 
§ 6 
 
Medborgarförslag gällande en decentraliserande kommunal organisation 
där byaråden är involverade i den kommunala verksamheten 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning görs om hur kommunen kan ha ett 

närmare samarbete med de byaråd som så önskar. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snabbutreda en decentraliserad 
kommunal organisation där byaråden är involverade i den kommunala verksamheten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2013, § 214 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunchefen för yttrande. 
 
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget bifalles såtillvida att 
kommunchefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en formalisering av relationerna 
mellan byaråden och Ljusdals kommun. 
 
I sin bedömning skriver han: 
 
”Byaråden utgör utan tvekan en betydelsefull del i ett demokratiskt samhälle och i vår 
kommun. De kan, liksom förslagsställarna menar, synas utgöra en verklig lokal kraft där 
människor med lokal förankring tillsammans strävar efter att utveckla sin hembygd. I vår 
kommun finns exempel på mycket utvecklad byarådsverksamhet, men aktiviteten i de olika 
byaråden förefaller dock vara av varierande grad och karaktär vilket leder till slutsatsen att det 
kan vara svårt att generalisera byarådens betydelse, varför varje bys råd måste betraktas 
separat. 
 
Förslagsställarna vill snabbutreda en ”decentraliserande kommunal organisation där byaråden 
är involverade i den kommunala verksamheten”. En tolkning av förslaget kunde formuleras 
som att förslagsställarna önskar sig en kommunal organisation som är decentraliserad i den 
mening att byaråden har en formell koppling till den kommunala verksamheten, såväl politik 
som verksamhet.  
 
 
Forts s 11
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   KS 0500/13 
 
§ 6 forts 
 
Medborgarförslag gällande en decentraliserande kommunal organisation 
där byaråden är involverade i den kommunala verksamheten 
 
Det är helt rimligt att kommunen skall ha ett tätt samarbete med de byaråd som så önskar. De 
synpunkter som diskuteras fram i råden skall självfallet beaktas av kommunen. Relationerna 
mellan byaråden och kommunen bör därför formaliseras och kommunen bör ta initiativ till en 
sådan utveckling”. 
 
Kommunstyrelsens förre ordförande skriver i sitt övervägande att en utredning bör göras om 
hur kommunen kan ha ett närmare samarbete med de byaråd som så önskar. Byaråden i 
kommunen fungerar på olika sätt, men är ett bra komplement till den kommunala 
organisationen och man jobbar oftast ideellt med olika aktiviteter och är oerhört viktiga för 
landsbygdsutvecklingen. De förslag och synpunkter som byaråden framför bör givetvis 
beaktas och övervägas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 22 december 2014 
Yttrande över medborgarförslag gällande en decentraliserande kommunal organisation där 
byaråden är involverade i den kommunala verksamheten 28 januari 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 november 2013, § 214 
Medborgarförslag 19 november 2013 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-01-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

12 

 Diarienummer 
   KS 0061/11 
 
§ 7 
 
Motion från Maj-Britt Tönners (C) och Helena Brink (C) gällande 
inrättandet av ett kulturutskott under kommunstyrelsen 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås. 

 
 

Sammanfattning  
 
Maj-Britt Tönners (C) och Helena Brink (C) har lämnat en motion där de föreslår att en 
utredning genomförs för att se över möjligheterna att inrätta ett kulturutskott. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011, § 31 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen på remiss till de politiska partierna samt till 
kommunchefen. Svar har inkommit från Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 
kommunchefen. 
 
Centerpartiet tillstyrker motionen. Partiet anser att kulturfrågorna mer eller mindre försvunnit 
från den politiska dagordningen. Att frågorna idag behandlas i ett utskott gör att de behandlas 
i skymundan av andra viktiga övergripande frågor.  
 
”Vi behöver lyfta kulturfrågorna och musikskolans verksamhet på ett mycket bättre och 
tydligare sätt än vad som görs idag. ”Kulturen ska vara jäsen i degen” var förra 
kommunchefen Kerstin Hassners devis, tänk så rätt hon har. Kulturen ska vara och är en 
viktig del av ett attraktivt och levande samhälle. 
 
Ljusdals kommun har alltid varit känd för ett stort kulturengagemang, se bara alla 
teaterföreningar, konstnärer och alla andra duktiga kulturarbetare. Det måste vi ta vara på, på 
ett mycket bättre sätt än vad som görs idag. Det är först då som vi får degen att jäsa, som gör 
att kraften och engagemanget växer hos alla i Ljusdals kommun. Det är först då vi blir en 
attraktiv kommun”. 
 
Miljöpartiet ser klart positivt på Centerns initiativ. Kulturpolitiken behöver en fungerande 
plattform och den politiska organisationen bör göras om för att åstadkomma detta. 
 
Partiet ser dock att det finns uppenbara problem med bildandet av ett kulturutskott. Om det 
ska vara ett utskott under kommunstyrelsen måste också utskottets ledamöter utses bland 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, vilket gör att urvalet är begränsat. 
 
Forts s 13
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§ 7 forts 
 
Motion från Maj-Britt Tönners (C) och Helena Brink (C) gällande 
inrättandet av ett kulturutskott under kommunstyrelsen 
 
Miljöpartiet har två alternativa förslag: 
 
1. I första hand vill Miljöpartiet att en  kulturberedning under kommunstyrelsen bildas. I en 

beredning kan man tillsätta politiker från andra nämnder och också personer som inte är 
partipolitiskt aktiva, exempelvis intresserade kulturpersonligheter. Beredningen skulle 
kunna skicka förslag, som kräver beslut, till allmänna utskottet och vidare till styrelsen. 
 

2. I andra hand vill Miljöpartiet att Centerns föreslagna utskott kompletteras med en 
beredning. Man träffas tillsammans, men utskottet tar de formella besluten. I likhet med 
hur planberedningen har arbetat under en mängd år. 

 
Vänsterpartiet har i sak inget emot att inrätta ett kulturutskott om det finns anledning därtill. 
Däremot, skriver partiet, kan man fråga sig om man två månader efter att en stor 
organisationsförändring sjösatts kan vara absolut övertygad om att ett sådant utskott är den 
allena saliggörande lösningen. Vänsterpartiet manar till att skynda långsamt och att invänta 
hur den nya kommunala organisation sätter sig. Kanhända finns fler förändringar i 
organisationen som visar sig nödvändiga efter att ett år eller så förflutit. 
 
”Kultur och kulturutövning är av stor vikt för Vänsterpartiet. Kanske kommer det att visa sig 
att ett särskilt kulturutskott behövs för att kulturfrågorna ska hävda sig, kanske inte. Vi kan 
dock i dagsläget inte avgöra huruvida så är fallet. 
 
Det finns ett antal verksamheter inom samhällsutvecklingsutskottets hägn som alla kan ha 
sina förespråkare för att bryta ut i särskilda utskott. Även inom andra nämnder och styrelser 
finns säkerligen verksamheter som anser sig behöva särskilda politiska organisationer. Det är 
därför viktigt att kommunen söker ta ett helhetsgrepp kring verksamheten innan man skruvar 
på den politiska organisationen. Att göra rätt kan i detta fall vara viktigare än att handla fort. 
 
Kommunchefen föreslår att motionen avslås. Han skriver att i kommunens organisation 
hanteras kulturfrågorna i samhällsutvecklingsutskottet och dess förvaltning. Genom aktuella 
förslag till kommunstyrelsen kommer eventuellt frågor om och organisation för folkhälsa, 
funktionshindrade, pensionärer, konsumenthandledning att frigöras från samhällsutvecklings-
utskottet. Detta skulle innebära att kulturfrågorna kan ges mer fokus i nuvarande organisa-
toriska ordning. 
 
Inom samhällsutvecklingsutskottet liksom kommunens nämnder finns andra områden som 
skulle kunna brytas ut för att ges ett större utrymme. Detta kunde riskera att leda till en 
splittring medförande brist på sammanhang och helhetssyn, vilket till och med skulle kunna 
vara kontraproduktivt.  
 
Forts s 14
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 Diarienummer 
   KS 0061/11 
 
§ 7 forts 
 
Motion från Maj-Britt Tönners (C) och Helena Brink (C) gällande 
inrättandet av ett kulturutskott under kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förre ordförande föreslår att motionen bifalles såtillvida att en utredning 
görs om var kulturfrågorna passar bäst i kommunens nya organisation. Han skriver i sitt 
övervägande att en utredning bör göras om var kulturfrågorna passar bäst i kommunens nya 
organisation. Ljusdals kommun är känd för mångfald och stort engagemang bland 
kommunens invånare när det gäller kulturella aktiviteter. Det är en mängd ideella föreningar 
som sysslar med musik, teater och annan kulturverksamhet, inte minst bör Musikskolan lyftas 
fram. Det är viktigt att de här frågorna hamnar rätt. Om de ska vara ett utskott eller något 
annat kan utredningen visa. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 22 december 2014 
Kommunchefens yttrande 27 mars 2014 
Vänsterpartiets yttrande 11 april 2011 
Miljöpartiets yttrande 30 mars 2011 
Centerpartiets yttrande 4 mars 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2011, § 31 
Motion 24 januari 2011 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V): avslag till förslaget. 
 
Markus Evensson (S) och Lars Molin (M): bifall till Yvonne Oscarssons yrkande.  
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-01-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

15 

 Diarienummer 
   KS 0069/13 
 
§ 8 
 
Motion från Kenneth Forssell (V), Yvonne Oscarsson (V) och Stig 
Andersson (V) gällande politikerutbildning 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kenneth Forssell (V), Yvonne Oscarsson (V) och Stig Andersson (V) har lämnat en motion 
till kommunfullmäktige gällande politikerutbildning. 
 
I motionen föreslår de att: 
 
• de utbildningspengar som lagts ut till partierna tas tillbaka till kommunen 
• kommunen i början av varje mandatperiod genomför en genomgripande utbildning för att 

tydliggöra rollfördelningen politiker-tjänstemän 
• utbildningen bör även innehålla grundläggande mötesteknik samt tydliggöra vilka 

möjligheter som finns för varje parti att driva politik 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013, § 42 att skicka motionen till kommun-
styrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till partierna. 
 
Svar har inkommit från Miljöpartiet de Gröna, Nya Moderaterna samt Socialradikala 
demokraterna. 
 
Nya Moderaterna skriver i sitt yttrande att ”partiet ser fördelar med att det vid början av varje 
mandatperiod genomförs en utbildning för nya ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder. 
En sådan fördel skulle bland annat kunna vara att alla ledamöter får samma gemensamma 
kunskapsnivå att bedriva sitt politiska arbete utifrån. 
 
Nya Moderaterna vill emellertid framhålla att partiets ekonomi redan är ansträngd och att 
partiet bedriver olika former av utbildningar som även om intentionerna i motionen 
gemenförs inte kommer att läggas ned. Den i motionen föreslagna utbildningen uppfattas som 
ett komplement till partiets egna utbildningar. 
 
 
Forts s 16
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 Diarienummer 
   KS 0069/13 
 
§ 8 forts 
 
Motion från Kenneth Forssell (V), Yvonne Oscarsson (V) och Stig 
Andersson (V) gällande politikerutbildning 
 
För att Moderaterna ska vilja arbeta vidare med motionen föreslås dels att det tas fram en 
redogörelse för de utbildningar som bedrivits av kommunfullmäktige och nämnder hitintills 
under mandatperioden, vad de utbildningarna totalt har kostat samt att partierna får ta del av 
utvärderingarna av dessa utbildningar i förhållande till uppsatta mål. 
 
Med det underlaget kan Moderaterna vara beredda att arbeta vidare och föreslår då att det 
tillsätts, tillsammans med övriga partier en politiskt sammansatt utbildningsgrupp som tar 
fram förslag på gemensam utbildning, genomförande och kostnader.  
 
Moderaterna anser idag att kostnaderna för en gemensam utbildning ska vägas mot de 
kostnader som kommunen redan har för utbildning av politiker och att därigenom de totala 
kostnaderna inte skall öka”. 
 
Miljöpartiet de Gröna skriver i sitt yttrande: 
 
”Som vi uppfattar saken har kommunen sen många år en ambition att förmedla den utbildning 
som motionärerna föreslår. Det kan säkerligen finnas anledning att gå igenom konceptet och 
eventuellt förbättra, men för det behövs ingen motion.  
 
Bland förslagen står ” De utbildningspengar som lagts ut till partierna tas tillbaka till 
kommunen.” Det var rätt länge sedan sådana medel fanns så det kan vara svårt att ”ta tillbaka 
dem”. Men om V föreslår en sänkning av partistödet är vi gärna med. Det har vi föreslagit ett 
antal gånger i budgetarbetet, dock inte i avsikt att minska de resurser som partierna själva 
avsätter till utbildning. Vi delar inte alls åsikten att partierna använder för mycket resurser till 
utbildning. 

Om V:s avsikt är att centralstyra utbildningsinsatserna är vi inte med. Vi är för mångfald och 
anser att partierna bäst kan sköta sina angelägenheter själva. Givetvis unnar vi de partier som 
vill samarbeta kring politikerutbildning att göra det. Vi har både tagit initiativ till och 
genomfört sådana studiecirklar under ett par tillfällen. 
 
I motionen görs en ytlig analys av rollfördelningen politiker – tjänstemän. En djupare sådan 
leder oss till att föreslå att våra anställda bör få gå på kurs om detta, då det oftast inte är en 
kunskap som deras respektive expertområde innefattar”. 
 
Socialradikala demokraterna föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver de: 
 
 
Forts s 17
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 Diarienummer 
   KS 0069/13 
 
§ 8 forts 
 
Motion från Kenneth Forssell (V), Yvonne Oscarsson (V) och Stig 
Andersson (V) gällande politikerutbildning 
 
”Socialradikala demokraterna vill framhålla att kommunen under åren har tillämpat att 
anordna och bekostat kurser kring lagstiftningen och regler för kommunal verksamhet till stor 
belåtenhet för partiernas förtroendevalda och förhoppningsvis skall detta fortsätta utan 
reducering av partistödet. 
 
Socialradikala demokraterna anser att partistödet skall användas av partiföreningar för att 
anordna övrig utbildning exempelvis i samhällsorientering och samhällskunskap med 
sakkunnig medverkan, kurser för fördjupning i politiska ärenden, föreläsningar i riks-, EU- 
och övriga omvärldsfrågor, aktuell information om dagsfrågor, förtroendevaldas rapporter till 
sympatisörer, väljare och medlemmar, etc, etc. All information mellan väljare och valda skall 
underlättas och är en uppgift för varje partiförening att organisera och utforma. 
Nämnda kurs- och informationsinsatser kan i en demokrati inte vara en kommunal uppgift. 
Socialradikala demokraterna föreslår med hänvisning till det ovan anförda att Vänsterpartiets 
motion avslås”. 
 
Kommunstyrelsens förre ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt övervägande skriver 
han att kommunen planerar några utbildningar när den nya mandatperioden inleds. Övriga 
utbildningar är partiernas ansvar och till det kan en del av partistödet användas. Partierna ska, 
enligt de nya reglerna, efter varje kalenderår redovisa vad det använt stödet till. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till beslut 22 december 2014 
Yttrande från Socialradikala demokraterna 21 maj 2013 
Yttrande från Miljöpartiet de gröna 14 maj 2013 
Yttrande från Nya moderaterna 13 maj 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 februari 2013, § 42 
Motion 11 februari 2013 
 
Yrkanden  
 
Ingalill Fahlström (MP): bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0218/14 
 
§ 9 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg tredje kvartalet 2014 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För tredje kvartalet 2014 fanns totalt sju ”Ej verkställda beslut” att rapportera till  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporterade beslut gäller insatsen vård- 
och omsorgsboende. Det innebär att det är sju personer som fått vänta mer än tre månader på 
verkställighet av ansökan om vård- och omsorgsboende. 
 
Tre av dessa ärenden har blivit verkställda under augusti och september. Samtliga har tackat 
nej till erbjudna boenden vid tidigare tillfällen. 
 
Fyra ärenden är ännu inte verkställda. Den som väntat längst har väntat i ett år. Personen 
ifråga har haft ett beslut att även medboende ska få flytta och har tackat nej till erbjudna 
boenden vid två tillfällen. 
 
Övriga har beslutsdatum är från mars, maj och juni 2014. Den person som har beslutsdatum 
från mars har tackat nej till erbjudet boende vid ett tillfälle i juni. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 19 november 2014, § 190 
Omsorgsförvaltningens skrivelse och rapportering 3 november 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0306/14 
 
§ 10 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen tredje kvartalet 2014 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avser kvartalet från första juli till 
och med 30 september 2014. Av rapporten framgår att det inte finns några gynnande beslut 
som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum för individ- och familjeomsorgen 
(IFO).  
 
Beslutsunderlag  
 
Omsorgsnämndens protokoll 19 november 2014, § 191 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 10 november 2014 
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§ 11 
 
Rapport från strukturgruppen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar om strukturgruppen som är en grupp bestående av 
koncernledningsgruppen samt IT-chef och administrativ chef. 
 
Gruppens uppdrag är att se över strukturerna i koncernen för att vi ska arbeta så affektivt som 
möjligt. Gruppen tittar bland annat på möjligheten till samarbete mellan kommunen och 
bolagen runt frågor som lönehantering, inköp med mera. 
 
Det man tittat på hittills är: 
 
• Fakturahantering 
• Lönehantering 
• Inköpsfunktion 
• e-tjänster 
• Blanketter 
 
På allmänna utskottet finns en stående punkt där kommunchefen informerar om vad man 
arbetar med i strukturgruppen. Vid detta sammanträde finns inga nyheter från gruppen. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 12 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handlingar: 
 
1. Avtal om kommunala vårdplatser på Närsjukvårdsavdelningen i Ljusdal. KS 0256/14 
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   KS 0266/13 
 
§ 13 
 
Eventuell representant i styrelsen för Samordningsförbund för 
rehabilitering i Gävleborg - Finsam 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Markus Evensson (S) utses till Ljusdals kommuns representant i styrelsen för 

Samordningsförbundet Gävleborg – Finsam. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2015, § 218 att godkänna förbundsordningen 
för Samordningsförbund Gävleborg – Finsam.  
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar om att det varit dåligt intresse för att besätta 
platserna i styrelsen och menar att det är möjligt för Ljusdals kommun att få en styrelseplats. 
 
Ledamoten Markus Evensson (S) anmäler att han är intresserad av att vara med i styrelsen. 
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