
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-01-12 
 
 
Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30 - 11:50 
 
Beslutande Lars Molin (M), ordförande  
 Yvonne Oscarsson (V)  
 Harald Noréus (L)  
 Markus Evensson (S)  
 Kristoffer Hansson (MP)   
 
Övriga deltagande Sören Görgård (C), ej tjänstgörande ersättare 
 Örjan Fridner (S), ej tjänstgörande ersättare 
 Claes Rydberg, kommunchef 
 Maria Carlgren, personalchef, § 1-3 
 Kerstin Hiviebäck, inköpschef, § 1 
 Nicklas Bremefors, ekonomichef, § 6-7 
 Rolf Berg, utvecklingschef, § 8 
 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Yvonne Oscarsson 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-01-20 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 1-12 
 Ulrica Swärd Bütikofer 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Lars Molin 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Yvonne Oscarsson 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-01-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

2 

 
 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunstyrelsens allmänna utskott 
 
Sammanträdesdatum 2016-01-12 
 
Datum för anslags upprättande 2016-01-20 
 
Datum för anslags nedtagande 2016-02-11 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Ulrica Swärd Bütikofer 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-01-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

3 

 
 
 
Innehållsförteckning  Sid nr 
 
§ 1   Aktuella personalfrågor .................................................................................... 4 
§ 2   Information om anställande av chef för utbildningsförvaltningen ...................... 5 
§ 3   Personalutskottets ansvar ................................................................................ 6 
§ 4   Utredning angående uppdelning av samhällsutvecklingsförvaltningen i   
 två delar, efter partiremiss ............................................................................. 7-9 
§ 5   Samordnad kommunal service i Ramsjö, förslag på organisation från  
 2016, efter remiss ..................................................................................... 10-12 
§ 6   Kommunstyrelsens mål 2016 ......................................................................... 13 
§ 7   Delegering av beslut gällande ackord ............................................................ 14 
§ 8   Förfrågan om att ingå i partnerskap Atlantbanan ...................................... 15-16 
§ 9   Yttrande över remiss från Regeringskansliet gällande betänkandet Mål  
 och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken,  
 SOU 2015:86 ................................................................................................. 17 
§ 10   Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och  
 stöd och omsorg tredje kvartalet 2015 ........................................................... 18 
§ 11   Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och  
 familjeomsorgen tredje kvartalet 2015 ........................................................... 19 
§ 12   Ansökan från Skålbo Rossla Skridsviks bygdegårdsförening om  
 tillstånd att få sälja fastigheten Öster Skästra 7:19 ........................................ 20 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-01-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

4 

 Diarienummer 
     
 
§ 1 
 
Aktuella personalfrågor 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ny personalchef 
 
Den nya personalchefen Maria Carlgren presenterar sig. 
 
Maria Carlgrens plan är att se över hela personalpolitiken och hon betonar nyttan av 
värdegrundsarbete. Andra viktiga områden är kvalitetssäkring, utbildning samt förhållandet 
till de fackliga organisationerna. 
 
Skrivelsen från facken där de uttrycker kritik mot ledningen när det gäller hanteringen av 
kontakterna med dem vid MBL och liknande är viktigt att ta itu med. Det är viktigt att planera 
även för den fackliga delen. 
 
Det Maria Carlgren tänker börja med är att bygga en struktur och ett reglemente för 
personalutskottet samt en struktur för personal-/arbetsgivarpolitiken. Sedan ska dessa också 
fyllas med innehåll. 
 
Styrdokumenten på personalområdet ska också ses över. 
 
Ny inköpschef 
 
Den nya inköpschefen Kerstin Hiviebäck presenterar sig. 
 
Kerstin Hiviebäck har jobbat med inköp i hela sitt yrkesverksamma liv och främst har hon 
jobbat i det privata näringslivet. 
 
Hennes senaste tjänst var på Kriminalvården där hon för första gången arbetade med offentlig 
upphandling.  
 
Kerstin Hiviebäck kommer att fokusera på att lära känna våra leverantörer i samarbete med 
Inköp Gävleborg. Hon tänker också sätta Inköpssystemet i drift, vilket innebär att hon 
kommer att hålla utbildningar för nyckelpersoner i kommunen. Kerstin menar att vi ska se till 
att Inköp Gävleborg har kommunens ögon vid upphandlingar. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
     
 
§ 2 
 
Information om anställande av chef för utbildningsförvaltningen 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

 
 

Sammanfattning  
 
Chef för utbildningsförvaltningen 
 
En kandidat finns kvar till tjänsten som chef för utbildningsförvaltningen, men vid MBL-
förhandling förklarade sig två av facken oeniga om anställningen.  
 
Innan man kan gå vidare i processen måste nu avvaktas om något fack begär central 
förhandling.  Det går därför inte att fatta beslut om anställande på kommunstyrelsen den 14 
januari 2016 som planerat. 
 
 
Biträdande förvaltningschef fram till den 30 juni 2016 
 
Vid MBL-förhandling ändrades titeln på den tillförordnade biträdande förvaltningschef till 
biträdande förvaltningschef fram till den 30 juni 2016 
 
Kommunstyrelsen anställer även denna. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0007/16 
 
§ 3 
 
Personalutskottets ansvar 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Oppositionsråd Markus Evensson (S) har inkommit med en skrivelse där han frågar vilket 
ansvar personalutskottet har. 
 
Detta beroende på den rekrytering som nu pågår av skoglig tjänsteman. Den skoglige 
tjänstemannen ska, enligt annonsen, delvis vara anställd på utbildningsförvaltningen och 
Markus Evensson undrar om kommunchefens delegation verkligen omfattar anställande av 
personal på utbildningsförvaltningen. I annonsen står också att personen ifråga ska arbeta med 
IT på naturbruksgymnasiet, vilket Markus Evensson menar kan skrämma kompententa 
sökande. 
 
Personalchef Maria Carlgren informerar om att ett fel har begåtts av personalenheten. Det är 
kommunledningskontoret som är anställande förvaltning till 100 procent.  
 
Ny annons ska gå ut där kommunledningskontoret är anställande myndighet och där IT-biten 
ska tonas ner. De nitton som redan ansökt ska informeras och får kvarstå om de så önskar. 
 
Beslutsunderlag  
 
Skrivelse från Markus Evensson (S) 8 januari 2016  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0229/15 
 
§ 4 
 
Utredning angående uppdelning av samhällsutvecklingsförvaltningen i 
två delar, efter partiremiss 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras för att inkomna åsikter ska beaktas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunchefen har av kommunstyrelsens beredning fått i uppdrag att i en utredning överväga 
möjligheten att utveckla kommunstyrelseförvaltningens verksamhet. Syftet med 
förändringarna skulle vara att förstärka möjligheterna till utveckling och förnyelse för att 
därigenom tydliggöra verksamheterna kultur, fritids- och ungdomsfrågor inom ramen för den 
kommunala organisationen, såväl den politiska som förvaltningen. 
 
Syftet lyfts fram genom ny arbets- och rollfördelning gällande de områden som hanteras av 
nuvarande samhällsutvecklingsförvaltningen (SUF). Den ena delen skulle innehålla tekniska 
frågor såsom plan och bygg, gata och park, miljö, räddningstjänst, fastighetsavdelning, 
städenhet och fritidsanläggningar medan den andra delen skulle bestå av musikskola, 
kulturfrågor, bibliotek, fritidsgårdsverksamhet, ungdomsfrågor och övriga delar av 
fritidsverksamheten. 
 
Motioner och diskussioner om bland annat inrättande av kulturutskott har inkommit till 
kommunen. 
 
Den 8 september 2015 beslutade allmänna utskottet att sända förslaget på partiremiss. Två 
svar har inkommit varav ett är ett gemensamt svar från Nya Moderaterna, Centerpartiet, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Ljusdalsbygdens parti och det andra svaret 
från Socialdemokraterna i Ljusdal. 
 
Socialdemokraterna yrkar avslag på det lagda förslaget med hänvisning till att man vill "se ett 
mer komplett förslag från de partier som tagit på sig att styra vår kommun. Förslaget bör 
redovisa framtagna konsekvensanalyser både för verksamheterna ifråga såväl som för det 
demokratiska, politiska livet i kommunen". 
 
Det för flera partier gemensamma svaret innehåller ett alternativt och mindre ingripande 
förslag, dock med samma inriktning som kommunchefens. Det gemensamma förslaget 
innebär att förändringar i den politiska organisationen inte genomförs utan att samhälls-
utvecklingsutskottet kvarstår.  Däremot föreslås "en uppdelning från och med den 1 januari 
2016 av samhällsutvecklingsförvaltningen i två verksamhetsområden, Samhällsutveckling och 
Kultur/Idrott/Ungdomar (KIU)." 
 
Forts s 8 
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 Diarienummer 
   KS 0229/15 
 
§ 4 forts  
 
Utredning angående uppdelning av samhällsutvecklingsförvaltningen i 
två delar, efter partiremiss 
 
Man föreslår att förvaltningen leds av en förvaltningschef samt två verksamhetschefer. Vid 
efterhörande med förslagsställarna anges avsikten med förslaget vara att 
kommunstyrelseförvaltningen endast skulle ha en förvaltningschef, det vill säga 
kommunchefen. Vidare föreslås att ”den av kommunfullmäktige tagna budgetramen för 
samhällsutvecklingsförvaltningen delas” med utgångspunkt i de båda enheternas respektive 
budgetar. 
 
Kommunchefen har överlagt med samhällsutvecklingsförvaltningens enhetschefer respektive 
med kommunledningskontorets enhetschefer om konsekvenser av föreslagna förändringar. 
Skrivelse har inkommit den 18 december 2016 från enhetscheferna där ett alternativt förslag 
redovisas. 
 
MBL-information har genomförts den 15 december 2015 med samtliga fackliga 
organisationer inbjudna. MBL-förhandling genomförs den 12 januari 2016. Överläggning 
med skyddsombud med utgångspunkt i arbetsmiljölagstiftningen genomförs den 8 januari 
2016. 
 
Kommunchefen föreslår  
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen delas så att en del kommer att bestå av enheter för plan 

och bygg, gata och park, miljö, räddningstjänst, fastighetsavdelning, städenhet och 
fritidsanläggningar samt en andra del med funktioner liksom enheter för musikskola, 
kultur, bibliotek, fritidsgårdsverksamhet, ungdomsfrågor och övriga delar av 
fritidsverksamheten, att gälla från den 1 april 2016. 
 

2. Kommunchefen uppdras föreslå förtydligad delegeringsordning för 
samhällsutvecklingsutskottet respektive den förändrade förvaltningen. 

 
3. Kommunchefen ges i uppdrag att inom samhällsutvecklingsförvaltningen fastställa 

detaljerad organisation för musikskola, kultur, bibliotek, fritidsgårdsverksamhet, 
ungdomsfrågor och övriga delar av fritidsverksamheten liksom för plan och bygg, gata 
och park, miljö, räddningstjänst, fastighetsavdelning, städenhet och fritidsanläggningar 
att gälla från den 1 april 2016. 

 
4. Kommunchefen ges i uppdrag att inrätta verksamhetssamordnare i 

samhällsutvecklingsförvaltningen.  
 
5. Tjänsten som förvaltningschef för samhällsutvecklingsförvaltningen återbesätts inte. 
 
6. Tjänsten som fritidschef avvecklas. 
 
Forts s 9



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-01-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

9 

 Diarienummer 
   KS 0229/15 
 
§ 4 forts 
 
Utredning angående uppdelning av samhällsutvecklingsförvaltningen i 
två delar, efter partiremiss 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens skrivelse 4 januari 2016  
Skrivelse från samhällsutvecklingsförvaltningens enhetschefer 18 december 2015. 
Allmänna utskottets protokoll 8 september 2015, § 137  
Yttrande från Socialdemokraterna 28 september 2015 
Yttrande från Nya Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Ljusdalsbygdens parti 23 oktober 2015 
Reviderat förslag till beslut gällande utveckling av områdena kultur, fritid och ungdom inom 
kommunstyrelseförvaltningen 24 augusti 2015 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V): Ärendet återremitteras för att inkomna åsikter ska beaktas. 
 
Kristoffer Hansson (MP): bifall till Yvonne Oscarssons yrkande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
 



 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-01-12 
 Diarienummer 
   KS 0061/15 
 
§ 5 
 
Samordnad kommunal service i Ramsjö, förslag på organisation från 
2016, efter remiss 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att införa samordnad kommunal service i 

Ramsjö från och med den 1 april 2016. 
 
2. Den samordnade verksamheten inkluderar nuvarande verksamheter och resurser i 

förvaltningar och bolag i Ramsjö och ska under en försöksperiod som sträcker sig till 31 
december 2017 bedrivas som intraprenad. 

 
3. Vid uteblivet ekonomiskt bidrag ur Landsbygdsprogrammet finansieras verksamhetens 

projektledare liksom särskilda utvecklingsinsatser, beräknat till 750 000 kronor under 
2016, ur kommunstyrelsens särskilda utvecklingsresurs. 

 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Till kommunstyrelsen ska ärendet kompletteras med skrivelsen daterad den 18 november 

2015 som var underlag för omsorgsnämndens beslut. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunledningskontoret fick i februari i uppdrag att initiera en förstudie för att undersöka 
möjligheterna till en samordnad kommunal service i Ramsjö. Studien bygger vidare på det 
avslutade Vinnova-projekt som bedrivits i Ramsjö kopplat till omsorgsförvaltningen, men 
involverar nu hela den kommunala servicen.  
 
Huvudsyftet är att på ett nydanande sätt stödja landsbygdens utveckling.  
 
Efter att en projektledare rekryterats till förstudien och en styrgrupp inrättats har arbetet i 
Ramsjö kunnat inledas. Betydelsen av nära förankring och utbyte med de boende är en 
avgörande framgångsfaktor, vilket innebär att täta och mångtaliga kontakter knutits. 
 
Den kommunala personalen i såväl förvaltningar som bolag har involverats och engagerats för 
att framöver vara förberedda på en ny organisation och nya arbetssätt. 
 
Undersökningar som gjorts tyder på att såväl medborgare som personal är positivt inställda 
till det tänkta förnyade sättet att bedriva kommunal service.  
 
Forts s 11 
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§ 5 forts 
 
Samordnad kommunal service i Ramsjö, förslag på organisation från 
2016, efter remiss 
 
Kommunal personal i Ramsjö har i särskild skrivelse under november 2015 framfört åsikten 
att man vill att förändringarna genomförs.  
 
Remissvar har inkommit från Ljusdalshem AB, samhällsutvecklingsförvaltningen och 
omsorgsnämnden. Bolag och nämnd ställer sig positiva. Förvaltningen tar inte ställning till 
förslaget utan framför tre frågor vilka beaktats i detta reviderade underlag. 
 
Flera MBL-informationer har hållits under 2015, varav den senaste 15 december 2015. 
Konsekvensanalys beaktande arbetsmiljölagstiftning har upprättats i samarbete med 
skyddsombud. MBL-förhandling hålls den 12 januari 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från personal i Ramsjö 
Remissvar från Omsorgsnämnden, Ljusdalshem och samhällsutvecklingsförvaltningen. 
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015, § 143 
Rapport, Förstudie, Ramsjöprojektet, Barbro Keijzer, 20 augusti 2015 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 216  
Allmänna utskottets protokoll 11 augusti 2015, § 116 
Kommunchefens skrivelse 5 augusti 2015 
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 23  
Omsorgsnämndens protokoll 10 december 2014, § 206 
Omsorgsnämndens protokoll 21 november 2013, § 223 
Riktlinjer för intraprenad 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V): bifall till kommunchefens förslag. 
 
Markus Evensson (S): återremiss för att konsekvensanalyser ska tas fram där det framgår vad 
projektet innebär för omsorgsnämnden. 
 
Lars Molin (M): Till kommunstyrelsen ska ärendet kompletteras med skrivelsen daterad den 
18 november 2015 som var underlag för omsorgsnämndens beslut. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på Markus Evenssons yrkande om återremiss och finner att 
allmänna utskottet avslår detta. 
 
Forts s 12
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   KS 0061/15 
 
§ 5 forts 
 
Samordnad kommunal service i Ramsjö, förslag på organisation från 
2016, efter remiss 
 
Sedan ställer ordföranden Yvonne Oscarssons yrkande under proposition och finner att 
allmänna utskottet bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att allmänna utskottet bifaller 
detta. 
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   KS 0014/15 
 
§ 6 
 
Kommunstyrelsens mål 2016 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Fullmäktigemål för kommunstyrelsen antas som nämndmål för 2016. 
 
2. Verksamhetsansvariga utses för respektive mål i enlighet med bilagd målbeskrivning. 

 
 

Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen är ansvarig eller delansvarig för 22 av totalt 27 fullmäktigemål.  
 
Kommunstyrelsen är direkt ansvarig för många olika verksamheter, men har också ett 
övergripande ansvar varför det är naturligt att kommunstyrelsen är ansvarig för många av 
fullmäktigemålen.  
 
Eftersom 22 stycken mål är relativt sett många för att styra kommunstyrelsens samlade 
verksamhet föreslås härmed att kommunstyrelsen antar fullmäktigemålen som nämndmål för 
2016. Undertecknade anser att fullmäktigemålen är på en nivå som möjliggör för 
kommunstyrelsen att styra sina verksamheter. 
 
I förslaget utses samtidigt ansvariga för respektive mål. Ansvaret är fördelat på 
kommunledningskontoret, samhällsutvecklingsförvaltningen och Närljus. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets skrivelse 7 januari 2016 
Kommunstyrelsens mål 2016 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M): bifall till ekonomichefens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0605/09 
 
§ 7 
 
Delegering av beslut gällande ackord 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att besluta om ackordsuppgörelse 

angående regresskrav mot Samkraft AB. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun gick år 2010 i borgen för Samkraft AB:s upplåning gällande investeringar i 
vindkraft. Upplåningen var på totalt 64 miljoner kronor vara Ljusdals kommun borgade för 
8,1 miljoner kronor. I juni 2015 förföll lånet till betalning. Fallande elpriser gjorde att 
Samkraft AB inte kunde betala låneskulden varför kommunerna i egenskap av borgensmän 
löste lånet. I och med att kommunerna löste lånet uppstod ett regresskrav mot Samkraft AB. 
För Ljusdals kommuns del 8,1 miljoner kronor. 
 
För att lösa den ekonomiska situation som Samkraft AB befinner sig i har styrelsen fått i 
uppdrag att försälja tillgångarna i bolaget. Främst består detta av 10 vindkraftverk. Vid en 
försäljning understigande den totala låneskulden (182 miljoner kronor) i bolaget kan det bli 
aktuellt för kommunerna att godkänna en ackordsuppgörelse där kommunerna inte återfår 
hela utan del av sina regresskrav.   
 
Styrelsen har tidigare i år, utifrån lagstiftningen, genomfört en kontrollbalansräkning där 
bolagets obestånd tydliggörs. Bolaget har till i april 2016 på sig att återställa det egna 
kapitalet i bolaget. Lyckas inte bolaget sälja tillgångarna, betala sina skulder och återställa det 
egna kapitalet kan det bli aktuellt med likvidation alternativt konkurs.   
 
Utifrån tidsaspekten och att samtliga kommuner måste godkänna ackordsuppgörelsen måste 
beslut kunna fattas med kort varsel i respektive kommun.  
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 4 januari 2016 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M): bifall till ekonomichefens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0312/13 
 
§ 8 
 
Förfrågan om att ingå i partnerskap Atlantbanan  
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun skall medverka i bildandet av partnerskap för Atlantbanan. 

 
2. Ljusdals kommun anser att styrgruppen ska utökas så att de kommuner som gör anspråk 

på plats kan beredas sådan. 
 
 
Sammanfattning  
 
Samverkan gällande den så kallade Atlantbanan har skett i olika former sedan början av 1990-
talet. Samverkande parter har varit kommuner och regioner längs stråket och i vissa delar 
även Trafikverket och trafikoperatörer. Arbetet har i många delar varit framgångsrikt, till 
exempel i form av snabbtågsanpassning av Norra Stambanan och trafikering med snabbtåg 
Östersund-Stockholm samt det samarbete med aktörer i Norge som inneburit att det finns 
beslut om att elektrifiera stråket på den norska sidan. 
 
Sedan 2012 bedrivs samverkan i projektform där ursprungligen Norrtåg och under 2015 
Region Gävleborg varit projektägare. Projektet avslutades den 31 december 2015 och 
styrgruppen för Atlantbaneprojektet har nu via Region Gävleborg frågat berörda kommuner 
med flera om man vill ingå i bildandet av ett partnerskap för att driva Atlantbanefrågan 
vidare. Svar önskas senast den 31 januari 2016. 
 
Aktuellt läge 
Ett antal utmaningar återstår för att fullfölja den vision som gäller för Atlantbanan, att 
förbinda två städer, Stockholm och Trondheim, och två hav genom att få till stånd snabb 
persontrafik med tåg via Bollnäs och Ljusdal. I dagsläget är osäkerheten stor om hur 
nuvarande aktör, SJ AB, kommer att köra tåg i framtiden. Man säger sig behöva öka 
intäkterna från trafiken genom att locka fler resenärer och vill göra detta i samverkan med 
offentliga och privata aktörer längs stråket.  
 
Behov av samverkan 
Hittillsvarande erfarenheter av Atlantbanesamverkan har visat på stora fördelar i att samordna 
intressen och aktiviteter. Det är i detta som i de flesta andra sammanhang en styrka i att en 
gemensam kanal finns för dialog med de nationella myndigheter och bolag som ofta är part i 
sammanhanget.  
 
 
Forts s 16



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-01-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
   KS 0312/13 
 
§ 8 forts 
 
Förfrågan om att ingå i partnerskap Atlantbanan  
 
Förslaget 
Av förslaget framgår att grunden för samverkan inom partnerskapet bygger på samsyn och 
frivillighet, samt att verksamheten huvudsakligen bedrivs inom ramen för parternas ordinarie 
organisation. I förslaget till organisation anges att en styrgrupp skall bildas som skall ha det 
löpande övergripande ansvaret för verksamheten. Denna styrgrupp skall enligt förslaget bestå 
av tre representanter för länsplaneupprättare (regioner/länsstyrelser) och två 
kommunrepresentanter.  
 
Ljusdals kommun vill vara tydlig med att man förväntar sig en plats i styrgruppen, och att 
denna med fördel kan utökas med flera kommunrepresentanter. Kännedom om lokala 
förutsättningar och den starka och drivande roll kommunerna haft i det hittillsvarande 
Atlantbanesamarbetet talar tydligt för detta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets skrivelse 18 februari 2015 
Skrivelse och PM från Atlantbanan 11 december 2015 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S): Punkt två ändras; styrgruppen ska utökas så att Ljusdal kan beredas 
plats. 
 
Kristoffer Hansson (MP): bifall till Markus Evenssons yrkande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
 



 PROTOKOLL 
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 Diarienummer 
   KS 0467/15 
 
§ 9 
 
Yttrande över remiss från Regeringskansliet gällande betänkandet Mål 
och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken,  
SOU 2015:86 
 
Allmänna utskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Remissyttrandet godkänns.  

 
 

Sammanfattning  
 
I remissyttrandet till Regeringskansliet gällande betänkandet Mål och myndighet - en effektiv 
styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86, även kallad jämställdhetsutredningen, förs 
ett resonemang kring utredningen och dess förslag.  
 
Kommunledningskontoret har gjort förslag på yttrande där Ljusdals kommun ställer sig 
positiv till utredningens förslag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 4 januari 2016 
Förslag till yttrande 4 januari 2016 
Sammanfattning av betänkandet 4 januari 2016 
Remiss från Socialdepartementet 3 november 2015 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V): bifall till kommunledningskontorets förslag till yttrande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-01-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0238/15 
 
§ 10 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg tredje kvartalet 2015 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning  
 
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande äldreomsorgen 
och stöd och omsorg för kvartal tre 2015. 
 
För tredje kvartalet 2015 fanns totalt 26 ”Ej verkställda beslut” att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporter rör verksamhetsområdet 
äldreomsorg och insatsen vård och omsorgsboende (vobo). Det innebär att det är 26 personer 
som fått vänta mer än tre månader på verkställighet av beviljat vobo. 
 
Vid rapporteringstillfället (6 november 2015) hade sex ärenden verkställts. Det är 17 personer 
som tackat nej till erbjudet boende. Tre av dessa har/ska ta tillbaka sin boendeansökan då 
individen blivit piggare och anser sig kunna bo kvar i ordinärt boende med hemtjänstinsatser. 
En av dessa har ansökt och fått vobo i annan kommun. 
 
Någon tackar nej trots att behovet är stort, men att man på grund av nedsatt kognitiv förmåga 
inte har insikt. Annars är den största anledningen till att tacka nej att det är fel ort som 
erbjudits. 
 
För fyra personer har insatsen korttidsplats beviljats då omvårdnadsbehovet inte kunnat lösas 
med hemtjänstinsatser. Fyra personer har massiva hemtjänstinsatser, 6-7 gånger/dag samt 
nattillsyn. 
 
Det ärende som väntat längst på verkställighet har beslut från januari 2014 och där har 
Ljusdals kommun köpt en plats på ett specialboende (psykiatri) i annan kommun. Sedan en 
månad tillbaka har förutsättningarna ändrats för denna kund som nu befinner sig på en 
korttidsplats på hemmaplan och avtalet med annan kommun är avslutat. 
 
Det är tre personer av de 26 som inte fått något erbjudande om boende ännu. Den av dem som 
väntat längst har ett gynnade beslut från den 15 juni 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens protokoll 18 november 2015, § 183 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 19 oktober 2015  
Rapport ej verkställda beslut 9 november 2015  



 PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-01-12 
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19 

 Diarienummer 
   KS 0239/15 
 
§ 11 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen tredje kvartalet 2015 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning  
 
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande individ- och 
familjeomsorgen för kvartal tre 2015. 
 
Ej verkställda beslut redovisas en gång i kvartalet till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Denna rapportering till IVO avser kvartal tre; första juli till 30 september 2015. Av 
kvartalsrapporten framgår att det finns två gynnande beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum för individ- och familjeomsorgen (IFO). Första beslutet gäller 
bistånd med kontaktfamilj som beviljades den 10 mars 2015. Insatsen har inte kunnat 
verkställas på grund av att lämplig kontaktfamilj inte har hittats. Förslag på kontaktfamilj har 
funnits men kontaktfamiljen har sedan tackat nej. Rekrytering av lämplig kontaktfamilj pågår 
fortfarande. 
 
Andra beslutet härrör från den 16 juni 2015 och problemet är detsamma, förslag har funnits 
men uppdraget har inte passat kontaktpersonens tider. Rekryteringen fortsätter. 
 
Individrapport skickas till IVO. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 18 november 2015, § 181 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 16 november 2015  
Rapportering ej verkställda beslut 16 november 2015  
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 Diarienummer 
   KS 0304/15 
 
§ 12 
 
Ansökan från Skålbo Rossla Skridsviks bygdegårdsförening om tillstånd 
att få sälja fastigheten Öster Skästra 7:19 
 
Allmänna utskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Föreningen får inte tillstånd att sälja fastigheten Öster-Skästra 7:19. 
 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att överväga framtida hantering av 

fastigheten och att återkomma till kommunstyrelsen. 
 

 
Sammanfattning  
 
Skålbo-Rossla-Skridsvik bygdegårdsförening har ekonomiska svårigheter och upplever brist 
på tid och resurser för att driva och underhålla bygdegården, fastigheten Öster-Skästra 7:19, 
då antalet medlemmar i föreningen minskat. Föreningen vill därför, med godkännande av 
Ljusdals kommun, sälja fastigheten och använda pengarna till fortsatt verksamhet för 
föreningen. 
 
Föreningen har ägt bygdegården sedan februari 1969 då den överläts från dåvarande Järvsö 
kommun. Enligt gåvobrevet ska fastigheten väl underhållas av föreningen och ska återgå i 
kommunens ägo utan vederlag i det fall föreningen eftersätter fastighetens underhåll eller 
upphör med sin verksamhet. Föreningen kan inte avyttra fastigheten utan tillstånd av 
kommunfullmäktige.  
 
Föreningens syfte enligt stadgar från den 16 juni 1968 är att överta och för framtiden 
bibehålla en bygdegård med samlingslokal för uthyrande på skäliga villkor till föreningens 
medlemmar samt till kommunala myndigheter och inrättningar och även till övriga enskilda 
eller organisationer som önskar använda lokalen. Enligt stadgarna ska föreningens tillgångar 
tillfalla kommunen i händelse av föreningens upplösande. Tillgångarna ska användas till 
fortsatt främjande av det syfte/mål för vilken föreningen bildats. 
  
Vid föreningsstämma i maj 2015 konstaterades att det finns ett intresse av att bedriva 
verksamhet för bygdens boende men att tid och medel saknas. Med anledning av detta vill 
föreningen sälja fastigheten och låta någon annan ta ansvar för drift och underhåll eller få 
möjlighet att investera i en mindre lokal som inte kräver lika mycket underhåll.  
 
 
 
 
Forts s 21 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-01-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
   KS 0304/15 
 
§ 12 forts  
 
Ansökan från Skålbo Rossla Skridsviks bygdegårdsförening om tillstånd 
att få sälja fastigheten Öster Skästra 7:19 
 
Beslutsunderlag  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 12 januari 2016 
Kartor och stadgar 
Ansökan om tillstånd att få sälja fastigheten Öster-Skästra 7:19 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
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