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 Diarienummer 
   KS 0276/11 
 
§ 14 
 
Sjukstatistik 2011 för Ljusdals kommun 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
I hela kommunen har sjukfrånvaron minskat från 6,4% fjärde kvartalet 2010 till 6,1% fjärde 
kvartalet 2011. Mäns frånvaro har ökat från 3,3% till 4,7% och kvinnors frånvaro har minskat 
från 7,2% till 6,4% i jämförelse med samma period 2010. 
 
I hela kommunen har sjukfrånvaron ökat från 6,0% 2010 till 6,3% 2011. 
 
På kommunledningskontoret har sjukfrånvaron minskat från 4,9% fjärde kvartalet 2010 till 
3,4% fjärde kvartalet 2011. Mäns frånvaro har minskat från 4,6% till 0,5% och kvinnors 
frånvaro har minskat från 5,0% till 4,3% i jämförelse med samma period 2010. 
 
På kommunledningskontoret har sjukfrånvaron minskat från 3,9% 2010 till 2,3% 2011. 
 
På samhällsutvecklingsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat från 5,1% fjärde kvartalet 
2010 till 3,6% fjärde kvartalet 2011. Mäns frånvaro har minskat från 4,7% till 3,8% och 
kvinnors frånvaro har minskat från 5,4% till 3,5% i jämförelse med samma period 2010. 
 
På samhällsutvecklingsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat från 4,6% 2010 till 3,8% 
2011. 
 
På utbildningsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat från 4,9% fjärde kvartalet 2010 till 5,0% 
fjärde kvartalet 2011. Mäns frånvaro har ökat från 2,8% till 3,6% och kvinnors frånvaro har 
minskat från 5,5% till 5,4% i jämförelse med samma period 2010. 
 
På utbildningsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat från 4,6% 2010 till 5,0% 2011. 
 
På omsorgsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat från 8,3% fjärde kvartalet 2010 till 
7,6% fjärde kvartalet 2011. Mäns frånvaro har ökat från 3,0% till 7,7% och kvinnors frånvaro 
har minskat från 8,9% till 7,6%. 
 
På omsorgsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat från 7,6% 2010 till 7,9% 2011. 
 
 
 
 
Forts s 4 
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 Diarienummer 
   KS 0276/11 
 
§ 14 forts 
 
Sjukstatistik 2011 för Ljusdals kommun 
 
Organisationsförändringen påverkar siffrorna eftersom personal flyttats mellan 
förvaltningarna. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-02-07                  

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

5 

 Diarienummer 
     
 
§ 15 
 
Information om personalenhetens operativa och strategiska uppgifter 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson informerar om personalenhetens arbetsuppgifter. 
 
Personalenheten (PA-gruppen) svarar för övergripande strategiska arbetsgivarfrågor. Enheten 
servar kommunens samtliga förvaltningar i personalstrategiska likväl som operativa frågor. 
Enheten arbetar konsultativt och tillhandahåller råd och stöd, information och utbildning till 
kommunens chefer och ledare. Det direkta arbetsgivaransvaret för medarbetarna ligger dock 
på kommunens chefer. Personalenheten bereder även ärenden till kommunstyrelsen inom 
ansvarsområdet. 
 
Personalenhetens lönefunktion betalar ut cirka 2 200 löner och arvoden varje månad. Förutom 
lönehantering arbetar löneenheten med administration och systemförvaltning av lönesystemet 
HR plus, tid- och bemanningssystemet Besched och administration av lönehanteringen via 
web. Just nu rapporterar cirka 1 000 anställda sin lön via Besched och 450 anställda via 
lönesystemets webfunktion. Cirka 500 anställda inom skolan och barnomsorgen kommer 
under 2012 att börja sin lönerapportering via Besched. Resterande cirka 250 löneutbetalningar 
består av kontaktpersoner, familjehem, deltidsbrandmän, uppdragstagare och politiker. 
 
En kartläggning har gjorts över utvecklingsområden för personalenheten som personalchefen 
också redogör för. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 16 
 
Genomgång av personaldokument 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Allmänna utskottet ska få:  

1. En sammanställning av personalenhetens styrdokument. 
2. En tidplan för revidering av styrdokumenten. 
3. Förslag på hur personalenhetens styrdokument ska följas upp. 

 
 
Sammanfattning 
 
Personalchefen redogör för kommunens personaldokument: 
 
• Anvisningar för telefoni, 2010 
• Checklista introduktion arbetsledare, 2008  
• Introduktionsplan 
• Första hjälpen och krisberedskap, 2008 
• Handlingsplan mot stress, 2008 
• Handlingsplan mot våld och hot om våld  
• Lönepolitik 
• Regler för öppethållande dag före röd dag 
• Resepolicy 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Allmänna utskottet ska få: 
1. En sammanställning av personalenhetens styrdokument. 
2. En tidplan för revidering av styrdokumenten. 
3. Förslag på hur personalenhetens styrdokument ska följas upp. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Lars Molins yrkande och finner att 
allmänna utskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Britt-Marie Andersson Nilsson 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-02-07                  

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 

 Diarienummer 
   KS 0257/11 
 
§ 17 
 
Motion från Helena Brink (C) med flera; Inför LOV (lagen om valfrihet) 
att välja sitt äldreboende, växelvård- och avlastning i Ljusdals kommun  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Motionen avslås. 

 
 
Sammanfattning  
 
Helena Brink (C), Lars Molin (M), Bodil Eriksson (FP), Karin Jansson (MP) och Lars 
Björkbom (KD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där de yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar att genomföra en förstudie om att införa LOV så fort som 
möjligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2011, § 151 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Motionen skickades till omsorgsnämnden och kommunchefen för yttrande. Omsorgsnämnden 
valde att inte svara på remissen eftersom de i april månad beslutade att inte införa LOV inom 
äldreboende, växelvård och avlastning. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att omsorgsnämnden är ansvarig för verksamheten där 
LOV är aktuell. Kommunchefen hänvisar till omsorgsnämndens beslut att inte ytterligare 
utöka denna verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver att omsorgsnämnden som är ansvarig nämnd för 
verksamheten där LOV inom äldreomsorgens äldreboende och växelvård/avlastning är 
aktuell, har fattat beslut om att inte ytterligare utöka verksamheten. Att genomföra en 
förstudie känns därför i dagsläget inte aktuellt. Därför föreslås att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 18 januari 2012 
Kommunchefens yttrande 22 juni 2011 
Omsorgsnämndens yttrande 14 april 2011 
Omsorgsnämndens ordförandes yttrande 4 april 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2011 
Motion; Inför LOV att välja sitt äldreboende, växelvård- och avlastning i Ljusdals kommun 
29 april 2011 
 
Forts s 8
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 Diarienummer 
   KS 0257/11 
 
§ 17 forts 
 
Motion från Helena Brink (C) med flera; Inför LOV (lagen om valfrihet) 
att välja sitt äldreboende, växelvård- och avlastning i Ljusdals kommun  
 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (M): bifall till motionen. 
 
Kenneth Forssell (V), Leif Hansen (SRD), Roland Bäckman (S): motionen avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till motionen och finner att allmänna 
utskottet beslutar att avslå motionen. 
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 Diarienummer 
   KS 0163/11 
 
§ 18 
 
Motion från Maud Jonsson (FP), gällande trygghetslarm 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Maud Jonsson (FP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon yrkar 
att kommunen upphandlar trygghetslarm som passar för mobil telefoni och 
fibernät och att kommunen utreder om avgiften för trygghetslarm kan vara 
kostnadsfri för kunden. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 28 mars 2011, § 88 motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande. 
 
Omsorgsnämnden biföll den 24 maj 2011, § 134 omsorgsförvaltningens yttrande. 
Av förvaltningens yttrande framgår att det åligger socialtjänsten i kommunen att 
tillgodose invånarnas behov av trygghetslarm, men om det inte finns någon 
fungerande infrastruktur att koppla larmen mot kan socialtjänsten inte klara sitt 
uppdrag. 
 
Idag finns cirka 530 beviljade beslut om larm i kommunen. Den som har ett behov 
av insatsen trygghetslarm söker detta hos en biståndshandläggare. För att få ett 
trygghetslarm krävs idag ett analogt fast telefonabonnemang. I de fall där det inte 
finns ett sådant, till exempel på grund av att en leverantör släckt ner sitt nät, så har 
kommunen trygghetslarm uppkopplade och kan erbjuda ett mobilt trygghetslarm. 
De mobila larmen är idag väsentligt dyrare och därför beviljas dessa enbart där 
leverantör släckt ner sitt nät och idag finns det behovet på två ställen i kommunen. 
 
Den teoretiska kostnaden för kunden idag är 155 kronor per månad för 
trygghetslarmet. Beroende på vilka andra insatser kunden har så är det den så 
kallade maxtaxan som styr om kunden verkligen betalar för trygghetslarmet eller 
inte. För omsorgsförvaltningen har det ingen betydelse totalt sett, trygghetslarmet 
ligger sist i reduceringsordningen för maxavgiftskontrollen. Om kommunen 
beslutar om kostnadsfritt larm och kunden betalar utifrån avgiftsutrymme, skulle 
konsekvensen bli att kunden betalar en högre omvårdnadsavgift motsvarande vad 
larmet hade kostat. 
 
Forts s 10 
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 Diarienummer 
   KS 0163/11 
 
§ 18 forts 
 
Motion från Maud Jonsson (FP), gällande trygghetslarm 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver att Trygghetslarm för mobil telefoni är upphandlat och 
avgiften för trygghetslarm är utredd. Motionen ska därför anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 12 december 2011 
Omsorgsförvaltningens yttrande 24 maj 2011 
Omsorgsnämndens protokoll 16 juni 2011, § 134 
Omsorgsförvaltningens yttrande 24 maj 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2011 
Motion – Trygghetslarm 11 mars 2011 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD), Kenneth Forssell (SRD): bifall till ordförandens förslag. 
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   KS 0325/11 
 
§ 19 
 
Kvartalsrapport kvartal 4: Ej verkställda beslut SoL och LSS – 
Biståndshandläggarenheten  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Biståndshandläggarenheten har överlämnat rapport om ej verkställda beslut fjärde kvartalet 
2011 enligt SoL och LSS. SoL-besluten avser 14 ansökningar om särskilt boende. 
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§ 20 
 
Nya ägardirektiv för de kommunala bolagen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
I och med ny lagstiftning måste kommunens ägardirektiv gällande AB Ljusdalshem revideras. 
Revideringen bör medföra en översyn av kommunens samtliga ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. I Ljusdalshems fall bör de nya ägardirektiven även omfatta dotterbolaget 
AB Ljusdals Servicehus. 
 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetar med att ta fram förslag på hur dessa 
ägardirektiv borde se ut, men är ännu inte klara. Tanken var från början att ägardirektiven 
skulle vara klara så att man på bolagsstämman i april skulle kunna fatta beslut om dem, men 
kommunchefen föreslår att vi avvaktar SKL:s förslag. I stället får extra bolagsstämma hållas.   
 
Viktigt är att ägardirektiven tydligt visar vad kommunen vill med de kommunala bolagen. 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): bifall till att avvakta SKL:s förslag. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0074/12 
 
§ 21 
 
Ljusdal Energikoncerns ansökan om kommunal borgen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till kommunfullmäktige för 

beslut. 
 
2. Ärendet ska kompletteras med förslag till beslut innan det tas upp i kommunstyrelsen. 

 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdal Energikoncernen har inkommit med begäran om förnyelse och utökande av den 
kommunala borgensramen. Kommunchefen informerar om att Kommuninvests förslag på 
beslutsformulering bör användas. Förslagsvis blir det separata borgensbeslut för respektive 
bolag i koncernen. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Nicklas Bremefors 
Kommunstyrelsen  
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§ 22 
 
Resurs till Utvecklingscentrum, UC 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till kommunstyrelsen för 

beslut. 
 
2. Ärendet ska kompletteras med förslag till beslut innan det tas upp i kommunstyrelsen. 

 
 
Sammanfattning 
 
Arbetsförmedlingen i Ljusdal är inte nöjd med hur arbetet bedrivs på Utvecklingscentrum, 
UC. En resurs saknas som kan ta hand om till exempel uppdragsutbildning. Med en sådan 
resurs skulle en bättre samordning kunna skapas mellan arbetsförmedlingen, Närljus, det 
lokala näringslivet och kommunen. 
 
Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen skulle kunna finansiera en sådan resurs under 
2012 och att finansieringen inför 2013 hänskjuts till budgetberedningen. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Nicklas Bremefors 
Kommunstyrelsen  
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 Diarienummer 
   KS 0205/11 
 
§ 23 
 
Ljusdals Riksteaterförening ansöker om verksamhetsbidrag för år 2012 
 
Allmänna utskottet beslutar  

 
1 .  Ärendet  noteras till protokollet och skickas vidare till kommunstyrelsen utan eget 

förslag. 
 
2.  Kommunstyrelsen ska få en redovisning om vilka föreningar i samma kategori i 

kommunen som fått bidrag under året. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ljusdals Riksteaterförening arrangerar årligen ett stort antal professionella dans- och 
teaterföreställningar för allmänheten på olika scener i Ljusdals kommun. Verksamheten är 
kostsam och biljettintäkterna täcker inte de kostnader som föreningen har för att genomföra 
dessa arrangemang. Föreningen har under flera års tid haft ett oförändrat årligt verksamhets-
bidrag från Ljusdals kommun och ansöker nu om en utökning av detta anslag. Detta för att 
kunna bibehålla utbud och kvalitet i arrangemangen, då kostnaden för dessa har ökat under de 
senare åren. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår den 20 oktober 2011 
 
1.  Utökning av årligt verksamhetsbidrag för Ljusdals Riksteaterförening beviljas med      

35 000 kronor från och med budgetåret 2012 (från tidigare 125 000 kr till 160 000 kr). 
2.  Detta under förutsättning att motsvarande budgetmedel kan tillföras driftbudget för 

Samhällsutvecklingsförvaltningen – Musik & Kulturenheten från och med budgetåret 
2012. 

3.  Ärendet ska vara slutfört 31 december 2011. 
 

Kommunstyrelsen beredning hänsköt därefter ärendet till budgetberedningen där det av någon 
anledning inte har behandlats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 oktober 2011, § 156 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 september 2011 
Ansökan från Ljusdals Riksteaterförening om ökat verksamhetsbidrag för år 2012, 24 mars 
2011 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Nicklas Bremefors 
Kommunstyrelsen 
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§ 24 
 
Trygghetsboende på Gärdeåsen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. AB Ljusdalshems VD bjuds in till nästa sammanträde med allmänna utskottet för att 

informera om planerat Trygghetsboende. 
 
 
Sammanfattning  
 
Styrelserna i AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus har beslutat att sälja/köpa 
fastigheten Gärde 16:1 på Gärdeåsen i Ljusdal och bygga till/om fastigheten till ett 
Trygghetsboende med 41 stycken lägenheter.  
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-02-07                  

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
     
 
§ 25 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handling: 
 
1. PTS granskar Dagmars påverkan på telenäten. KS 0041/12 
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§ 26 
 
Övriga frågor 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid nästa sammanträde med allmänna utskottet ska ett Arbetsmarknadsråd i Ljusdal 
diskuteras. 
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