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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0003/15
§ 102

Aktuella personalfrågor
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

En redogörelse önskas över hur många lediga tjänster vi har i kommunen från chefsnivå
och uppåt.

Sammanfattning
Kommunchef Claes Rydberg informerar om omsorgsförvaltningens chef och personalchefen.
Chef omsorgsförvaltningen
Marita Wikström har blivit uppsagd från sitt förordnande som omsorgschef. Detta beror bland
annat på en ömsesidig avsaknad av förtroende. Enligt det avtal som finns behöver inga skäl
anges och ingen speciell uppsägningstid finns. Chefslönen behålls under avtalstiden.
Det är dock endast chefsförordnandet som är uppsagt och Marita Wikström kommer att
erbjudas annan tjänst i kommunen. Vad hon kommer att arbeta med är ännu inte klart.
Rekryteringsarbetet är påbörjat och annons kommer i september.
Just nu är Claes Rydberg omsorgschef, men inget formellt beslut är fattat gällande detta.
Efter gemensamma diskussioner kommer utskottet fram till att kommunstyrelsens ordförande
borde ha fattat beslut om att utse tillförordnad omsorgschef.

Personalchef
Även personalchef Britt-Marie Andersson Nilssons chefsförordnande är uppsagt. Hon har haft
ett likadant chefsförordnande som omsorgschefen och behåller alltså också sin tjänst i
kommunen.
Politikerna efterlyser en mer offensiv personalpolitik och vill se en sänkt sjukfrånvaro.
Tjänsten som personalchef kommer att utannonseras i Dagens Samhälle i slutet av augusti.
Det är kommunchef Claes Rydberg som rekryterar.
Forts s 5

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0003/15
§ 102 forts

Aktuella personalfrågor
Yrkanden
Markus Evensson (S): Vid nästa personalutskott önskas en redogörelse om hur många lediga
tjänster vi har i kommunen från chefsnivå och uppåt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0337/15
§ 103

Cirkulär 15:22; Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Brandmännens
Riksförbund
Personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i
beredskap, RiB 15, med Brandmännens Riksförbund antas som lokalt kollektivavtal.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat överenskommelse med Brandmännens Riksförbund om bestämmelser för räddningstjänstpersonal
i beredskap - RiB 15. Avtalet gäller för perioden 21 juli 2015 till 30 september 2016.
Avtalet omfattar samtliga villkor och ersättningar för räddningstjänstpersonal i beredskap
och ersätter tidigare avtal RiB 13.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse
rekommenderar kommunen respektive berört kommunalförbund att med anledning av
träffad överenskommelse, RiB 15, med Brandmännens Riksförbund för tillämpning
från och med den 21 juli 2015, besluta anta Överenskommelse om lön och
anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 15 med
Brandmännens Riksförbund som lokalt kollektivavtal.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 5 augusti 2015
Cirkulär 15:22, 3 augusti 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

§ 104

Skrivelse gällande hur avsked går till i Ljusdals kommun
Personalutskottet beslutar
1.

Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.

Sammanfattning
Oppositionsråd Markus Evensson har inkommit med en skrivelse där han yrkar på att
personalutskottet får en redovisning av hur avsked handhas i Ljusdals kommun. De senaste tre
ärendena ska redovisas.
Ärendet kommer att tas upp vid nästa sammanträde.

Beslutsexpediering
Kommunkansliet
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0484/14
§ 105

Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun
Allmänna utskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Kommunikationspolicyn antas.

2.

Bolag och stiftelse uppmanas att ratificera kommunikationspolicyn.

Sammanfattning
Kommunikationspolicyn anger hur Ljusdals kommun informerar anställda och medborgare.
Den interna kommunikationen ska tillgodose varje medarbetares behov av information om
kommunens verksamhet och mål. Berörda medarbetare ska därför så långt och så snart som
möjligt informeras om viktiga beslut.
Den övergripande externa kommunikationen syftar till att öka kännedomen om Ljusdals
kommun hos kommuninvånarna/allmänheten samt att fördjupa och förstärka kontakterna med
kommuninvånare, brukare/användare och övriga målgrupper.
Kommunikationspolicyn ersätter den nu gällande informationsstrategin.
En redaktionell ändring kommer att göras i policyn innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 3 augusti 2015
Förslag; Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun
Förslag; Vägledning vid kontakt med media
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): bifall till kommunledningskontorets förslag.
Örjan Fridner (S): bolag och stiftelse uppmanas att ratificera kommunikationspolicyn.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller
dessa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0196/11
§ 106

Reviderat förslag till riktlinjer för intraprenader i Ljusdals kommun
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Riktlinjer för intraprenader antas.

Sammanfattning
Hösten 2011 beslutade kommunstyrelsen att riktlinjer för intraprenader i Ljusdals kommun
skulle skrivas fram. Idag finns riktlinjer för intraprenader inom utbildningsförvaltningen och
omsorgsförvaltningen. Syftet med gemensamma riktlinjer är att ge en enhetlig ram vid
ansökningar om intraprenadstart. Det finns två intraprenader i kommunen, intraprenad
Hybo/Ämbarbo inklusive intraprenad Buffelns förskola och Björkbacka äldreboende. Dock är
båda avtalen uppsagda, skol- och förskoleverksamheterna återgår i kommunal regi vid
årsskiftet medan Björkbacka äldreboende läggs ned vid årsskiftet.
En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via beslut i
ansvarig nämnd fått utökade befogenheter och utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och
personal. Överenskommelse skrivs mellan ansvarig förvaltning och intraprenad. Skillnaden
mellan en intraprenad och en traditionell kommunal verksamhet är möjligheten till större
frihet i utformningen av arbetsprocesserna. Riktlinjerna anger inom vilka ramar intraprenader
ska finnas och ramar för överenskommelsen. Intraprenader ska utgöra en möjlighet i Ljusdals
kommun då det gäller utformning av organisationen.
Riktlinjerna är generella och ska kunna gälla alla intraprenader. Verksamheten inom
intraprenaden ska bedrivas inom ramen för de lagar, avtal, delegeringsordning(ar), regler och
policies som gäller för liknande kommunala verksamheter. Ansvaret för verksamheten har, i
huvudsak, delegerats till företrädare för intraprenaden.
Några redaktionella ändringar kommer att göras innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 3 augusti 2015
Reviderat förslag till riktlinjer för intraprenader i Ljusdals kommun 3 augusti 2015

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0014/15
§ 107

Budgetförslag september för kommunledningskontoret 2016 och ELP
2017-2018
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Driftbudget för 2016 samt ELP 2017-2018 gällande kommunledningskontoret godkänns.

2.

Investeringsbudget för 2016 samt ELP 2017-2018 gällande kommunledningskontoret
godkänns.

Sammanfattning
Utifrån beslutad budgetram i kommunfullmäktige i juni har kommunledningskontoret
upprättat ett förslag till driftbudget för 2016 samt ELP 2017-2018.
Investeringsbudget för 2016 samt ELP 2017-2018 har upprättats enligt beslutad
investeringsplan.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 24 juni 2015
Förslag budget 2016-2018

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0320/15
§ 108

Uppföljning av kommunfullmäktigemål för kommunstyrelsen - aktiviteter
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Uppföljningen av kommunstyrelsens aktiviteter utifrån fullmäktigemålen godkänns.

Sammanfattning
På uppdrag lämnas en redovisning över vad kommunstyrelsen som nämnd hittills har gjort
utifrån kommunfullmäktigemålen i budget 2015-2017. Frågeställningar i uppdraget innefattar
även om kommunstyrelsen som nämnd gjort egna målformuleringar utifrån kommunfullmäktiges mål samt hur långt kommunstyrelsen som nämnd kommit när det gäller
måluppfyllelse.
En genomgång av samtliga beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse,
kommunstyrelsens allmänna utskott och samhällsutvecklingsutskottet från januari till juni
2015 har gjorts.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 5 augusti 2015
Uppföljning fullmäktigemål för kommunstyrelsen, aktiviteter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0378/13
§ 109

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Arbetsordningen antas.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2014 att anta ny arbetsordning för
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade också att ge presidiet och gruppledarna i
uppdrag att inom fyra månader återkomma med ytterligare förändringar och preciseringar.
Presidiet har presenterat förändringar för gruppledarna. Vid tre tillfällen har frågan diskuterats
på gruppledarträffar. Förslag till förändringar har även remitterats till partigrupperna som i
huvudsak är positiva till förslaget.
Det nya förslaget innebär bland annat att inlägg begränsas till högst fem minuter. Förslaget
innehåller också förändringar vad gäller repliker, interpellationer, frågor och allmänhetens
frågestund.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2015, § 156 att återremittera ärendet till allmänna
utskottet i syfte att göra en översyn av den begränsade talartiden.
Gruppledarna diskuterade återremissen vid sitt sammanträde den 2 juni 2015. Gruppledarna
anser att grundinställningen fortfarande bör vara fem minuters talartid plus en minuts replik.
Därutöver finns alltid möjligheten att förlänga talartiden vid speciella tillfällen, till exempel
budget och årsredovisning. Presidiet och gruppledarna kan komma överens om sådana
tillfällen.
Kommunledningskontoret föreslår utifrån gruppledarnas ståndpunkt att talartiden på fem
minuter samt en minuts repliktid kvarstår i förslaget till arbetsordning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 5 augusti 2015
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2015, § 156
Förslag; Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljusdals kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0279/15
§ 110

Yttrande över remiss gällande SOU 2015:42 "Koll på anläggningen"
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslag till yttrande över SOU 2015:42, ”Koll på anläggningen” godkänns.

Sammanfattning
Regeringen beslutade den 8 maj 2013 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en
översyn av järnvägens organisation, i syfte att ta fram förslag till förbättringar som gör att
järnvägssystemet på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart
transportsystem. Till särskild utredare förordnades ekonomie doktor Gunnar Alexandersson.
I uppdraget har ingått att i ett första steg göra en nulägesbeskrivning av järnvägens
organisation och en inventering av problem- och förbättringsområden.
I utredningens andra steg har ingått att lämna förslag till förbättringar av järnvägssystemets
organisation inom områdena järnvägens framtida utveckling, rollfördelning och samordning,
transporttjänster av god kvalitet på en öppen marknad, användning och tilldelning av
kapacitet, byggande och underhåll av infrastrukturen, tillgång till tjänster samt reglering,
tillsyn och uppföljning.
I mars 2015 överlämnades delbetänkandet ”Koll på anläggningen” till statsrådet Anna
Johansson.
Ljusdals kommun är inte remissinstans, men har ändå möjlighet att lämna ett eget yttrande
över delbetänkandet. Kommunstyrelsens politiska beredning har gett kommunchefen i
uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande. Yttrandet skall vara inlämnat till regeringen senast
den 18 september 2015.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 5 augusti 2015
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0229/15
§ 111

Utveckling av områdena kultur, fritid och ungdom inom
kommunstyrelseförvaltningen
Allmänna utskottet beslutar
1.

Ärendet återemitteras. När ärendet tas upp igen ska det innehålla:
• Tydligare tidsangivelser.
• Vilka beslut som ska fattas och var.
• Beslut om delegeringsordning och reglementen.
• Förslag om eventuell remiss till partierna.
• Precisering av antalet sammanträden, ledamöter samt kostnad för nämnd om sådan
inrättas.

Sammanfattning
Allmänna utskottet gav den 2 juni 2015, § 95 kommunchefen i uppdrag att i en utredning
överväga möjligheten att utveckla kommunstyrelseförvaltningens effektivitet 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, ungdomsfrågor respektive fritids- och idrottsfrågor.
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.
Motioner och diskussioner som bland annat innebär inrättande av kulturutskott har inkommit
till kommunen.
Kommunchefen föreslår den 2 juni 2015:
1.

2.

Samhällsutvecklingsförvaltningen delas så att en del, benämnd samhällsförvaltningen,
kommer att bestå av enheter för plan- och bygg, gata- och park, miljö, räddningstjänst,
fastighetsavdelning, städenhet och fritidsanläggningar samt att den andra delen förs till
kommunledningskontoret/kommunstyrelsen och innehåller funktioner liksom enheter för
musikskola, kultur, bibliotek, ungdomsfrågor respektive fritid- och idrottsfrågor.
Samhällsutvecklingsutskottet avskaffas.

Forts s 15
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0229/15
§ 111 forts

Utveckling av områdena kultur, fritid och ungdom inom
kommunstyrelseförvaltningen
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

En ny nämnd inrättas, Samhällsnämnden, med ansvar för plan- och bygg, gata- och park,
miljö, räddningstjänst, fastighetsavdelning, städenhet och fritidsanläggningar.
Befattningen Utvecklare överförs till kommunledningskontoret.
Kommunchefen ges i uppdrag att inom kommunledningskontoret fastställa organisation
för musikskola, kultur, bibliotek, ungdomsfrågor respektive fritid- och idrottsfrågor.
Förvaltningschefen för Samhällsnämnden ges i uppdrag att inom Samhällsförvaltningen
fastställa organisation för plan- och bygg, gata- och park, miljö, räddningstjänst,
fastighetsavdelning, städenhet och fritidsanläggningar.
Kommunchefen uppdras föreslå reglemente och delegeringsordning för
Samhällsnämnden.
Kommunchefen uppdras föreslå förändringar i reglemente och delegeringsordning för
kommunstyrelsen.
Förändringarna genomförs från den första januari 2016 med undantag för befattningen
Utvecklare, vilken överförs omgående efter beslut.

Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 5 augusti 2015
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 95
Yrkanden
Markus Evensson (S): ärendet ska antingen återremitteras eller avslås.
Lars Molin (M): om ärendet återremitteras ska det när det återkommer innehålla:
• Tydligare tidsangivelser.
• Vilka beslut som ska fattas och var.
• Beslut om delegeringsordning och reglementen.
• Ska ärendet remitteras till partierna.
• Precisering av antalet sammanträden, ledamöter samt kostnad för nämnd om sådan inrättas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Markus Evenssons yrkande om återremiss och finner att
allmänna utskottet bifaller detta.
Efter det ställer ordföranden proposition på sitt eget yrkande och finner att allmänna utskottet
bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0489/14
§ 112

Yttrande över Inköp Gävleborgs upphandlingspolicy och riktlinjer för
hållbara offentliga affärer Version 2
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslag till yttrande godkänns.

Sammanfattning
Inköp Gävleborg har inkommit med förslag på upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara
offentlig affärer. Förslaget skall behandlas i tre steg varav detta yttrande utgör kommunens
svar i det andra steget. Svar i steg två skall vara Inköp Gävleborg tillhanda senast den 11
september.
Det material som kommit från Inköp Gävleborg har strukturella brister varför det i
kommunens handläggning varit nödvändigt att i två omgångar kontakta Inköp Gävleborg för
klargöranden. Det material som utgör underlag i remissförfarandet är endast sidorna två och
tre i materialet ”Missiv till remiss”.
Upphandlingspolicyns syfte är ”för att på bästa möjliga sätt främja miljömässigt, socialt och
totalekonomiskt hållbara affärer ska följande beaktas vid alla upphandlingar i vår region”
Policyn omfattar områdena:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambitionsnivå
Riktlinjer för kravställning vid inköp/upphandling
Socialt och etiskt hållbara krav
Miljömässigt hållbara krav
Ekonomiskt hållbara krav
Krav som främjar tillväxt
Utveckling
Bilagor till Policyn (bilagorna ingår ej i remissförfrågan)

Kommunchefen skriver i sin bedömning att ”det är relevant att kommunalförbundet Inköp
Gävleborg anskaffar en upphandlingspolicy liksom riktlinjer för hållbara offentliga affärer”.
Glädjande nog är denna andra version skriven på ett språkligt mindre svårgenomträngligt sätt
än den första versionen.
Forts s 17

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0489/14
§ 112 forts

Yttrande över Inköp Gävleborgs upphandlingspolicy och riktlinjer för
hållbara offentliga affärer Version 2
Föreliggande förslag är utformat på ett sådant sätt att delägarna i kommunalförbundet Inköp
Gävleborg till vissa delar formellt binds till kommunalförbundets policy. I förslaget anges att
”policyn omfattar de kommuner som äger Inköp Gävleborg, kommunala bolag,
kommunalförbund, samordningsförbund och andra offentliga aktörer som överlämnat
upphandlingsansvar till Inköp Gävleborg”.
Policyn kan enligt vår uppfattning endast vara formellt bindande för associationen Inköp
Gävleborg. I Ljusdals kommuns tidigare yttrande har lyfts fram ett antal formuleringar vilka
borde förändras av detta skäl. Så har också skett delvis, men grundproblematiken kvarstår.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse gällande Inköp Gävleborgs upphandlingspolicy och riktlinjer för
hållbara offentliga affärer
Förslag till yttrande gällande Inköp Gävleborgs upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara
offentliga affärer
Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer
Yrkanden
Örjan Fridner (S): bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0111/15
§ 113

Utökat anslag till överförmyndarnämnden
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunstyrelsen godkänner att anslag till överförmyndarnämnden utökas med 150 000
kronor för 2015.

Sammanfattning
Överförmyndarnämnden har inkommit med protokoll där det bland annat hänvisas till
skrivelse från överförmyndarkansliet. Kansliet redogör för utökad omfattning av dess
verksamhet och i synnerhet vad gäller behovet av gode män. Kansliet behöver tillföras
motsvarande en tjänst till en kostnad på 500 000 kronor för 2015. Kostnaden delas mellan de
tre samarbetande kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal. Ljusdals kommuns del blir
150 000 kronor i enlighet med erkänd fördelningsnyckel.
För 2015 har kommunen budgeterat 1 560 000 kronor, vilket innebär att kostnaden nu ökas
med 10 procent.
Bollnäs och Ovanåker kommuner har beviljat motsvarande utökning.
Kommunchefen skriver i sin bedömning att den ökade arbetsbelastningen jämte det större
behovet av gode män synes väl motivera de högre kostnaderna varför bedömningen är att det
är rimligt att för 2015 godta en utökad kostnad för överförmyndarverksamheten.
Nämnden har inte inkommit med äskande om utökning inför kommande år.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 30 juni 2015
Protokoll Överförmyndarnämnden 16 mars 2015, § 3
Äskande om extra medel till Överförmyndarnämnden 10 mars 2015
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): bifall till kommunledningskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0244/15
§ 114

Årsredovisning för stiftelsen Stenegård 2014
Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Årsredovisningen för stiftelsen Stenegård 2014 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 39 136 kronor beroende på en återbetalning från FORA. Sedan tidigare finns
en balanserad förlust på -2 216 181 kronor. I ny räkning balanseras -2 177 045 kronor.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 23 juni 2015
Årsredovisning för stiftelsen Stenegård 2014
Revisionsberättelse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0502/12
§ 115

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Ljusdals kommun
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Föreskrifterna om hantering av hushållsavfall i Ljusdals kommun antas.

Sammanfattning
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning
som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en
avfallsplan.
Avfallsplanen har tagits fram i samverkan mellan Hälsinglands kommuner och gäller för
perioden 2015-2020. Den är fastställd av kommunfullmäktige i ett beslut den 26 januari
2015, § 25.
Ett förslag till föreskrifter om hantering av hushållsavfall har utarbetats på likartat sätt i
samverkan mellan hälsingekommunerna. Efter beslut den 7 maj 2015, § 130 i kommun
styrelsen har förslaget ställts ut och skickats på remiss under fyra veckor.
Bifogade samrådsredogörelse redovisar de synpunkter som har inkommit via remiss och
utställningsfasen samt kommentarer till synpunkterna.
Synpunkterna föranleder inga förändringar i förslaget till föreskrifter utan detta kan
fastställas.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 5 augusti 2015
Tjänsteskrivelse Ljusdal Renhållning 21 juli 2015
Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Ljusdals kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

20

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0061/15
§ 116

Samordnad kommunal service Ramsjö
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att förlänga nuvarande projektverksamhet i
Ramsjö till den 31 december 2015.

2.

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i oktober månad lämna förslag på
organisation och projekt för den kommunala servicen i Ramsjö från den 1 januari 2016.

Allmänna utskottet beslutar
1.

Ärendet ska kompletteras med ekonomisk redovisning innan det tas upp i
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Allmänna utskottet gav den 10 februari 2015, § 23 kommunledningskontoret i uppdrag att
initiera ett projekt för att undersöka möjligheterna till en samordnad kommunal service i
Ramsjö. Projektet har nära kopplingar till det tidigare 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 och en styrgrupp inrättats har det operativa arbetet i
Ramsjö kunnat inledas. Betydelsen av en nära förankring och utbyte med de boende är en
avgörande framgångsfaktor, vilket innebär att täta kontakter krävs.
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.
En principiell huvudinriktning på framtida organisation kan beskrivas som en
sammanslagning av all kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning,
frikopplad från ursprunglig förvaltning respektive bolag i en så kallad intraprenad.
En bärande del i Ramsjöorganisationens framtida verksamhet är att mat för institutioner och
boende lagas på orten.
Forts s 22
Justerare

Utdragsbestyrkande

21

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0061/15
§ 116 forts

Samordnad kommunal service Ramsjö
Denna verksamhet kommer att från september återstartas i kommunens regi med tillagning av
mat i skolans kök. Verksamheten har under det tidigare projektet och under sommaren
bedrivits av en entreprenör som sedermera avsagt sig uppdraget.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 5 augusti 2015
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 23
Omsorgsnämndens protokoll 10 december 2014, § 206
Omsorgsnämndens protokoll 21 november 2013, § 223
Yrkanden
Markus Evensson (S): Ärendet ska kompletteras med ekonomisk redovisning innan det tas
upp i kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0512/13
§ 117

Begäran från omsorgsnämnden om täckning för ökade kostnader med
anledning av Vinnovaprojektet i Ramsjö
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Begäran från omsorgsnämnden beaktas inte.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har vid dess sammanträde den 10 juni 2015, § 117 beslutat att ärendet
gällande att omsorgsnämnden beviljas 750 000 kronor av kommunfullmäktige, som täckning
för ökade kostnader med anledning av Vinnovaprojektet i Ramsjö, ska behandlas och skickas
till kommunfullmäktige för avgörande.
Ärendet bereds av kommunstyrelsen.
Kommunchef skriver i sin bedömning att verksamheten, för vilken täckning efterfrågas, med
undantag av två månader bedrevs under 2014. Detta år har ekonomiskt avslutats och alla
bokslut, årsberättelser med flera har godkänts i fullmäktige. Därmed kan heller inga medel
återföras till nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 2 juli 2015
Omsorgsnämndens protokoll 10 juni 2015, § 117

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0240/15
§ 118

Redovisning av försörjningsstöd gällande individ- och familjeomsorgen
första kvartalet 2015
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har översänt redovisning av försörjningsstöd gällande Individ- och
familjeomsorgen.
I denna redovisning av kostnader för försörjningsstöd räknas flera olika insatser in. Dels är
det naturligtvis rent försörjningsstöd i form av bistånd från ekonomigruppens handläggare.
Unik-bidrag ingår också, det är ersättningen som ungdomarna som ingår i insatsen Unik får
istället för försörjningsstöd, det vill säga de får detta som en ”lön” för sitt deltagande i Unik.
Arbete och framtid är ett projekt där individ- och familjeomsorgen (IFO) bidrar med pengar
till arbetsmarknadsenheten (AME) för att sysselsätta personer som annars skulle gått på
försörjningsstöd. De som ingår i insatsen får en lön från AME, och AME får ett bidrag från
arbetsförmedlingen som täcker del av lönen, övrig kostnad står IFO för. Sociala kontrakt
ingår också i redovisningen, det är kostnader som kommunen har för lägenheter som hyrs ut i
andra hand till klienter som av olika anledningar har problem att få ett eget
förstahandskontrakt.
Kostnaden för försörjningsstödet enligt denna redovisning sjönk mellan 2013 och 2014 med
cirka 3 miljoner kronor. Det beror till största del på att IFO tidigare hade två projekt av typen
”Arbete och framtid” men det andra avslutades i december 2013. Även den rena utbetalningen
av pengar från ekonomigruppen minskade med cirka 900 000 kronor.
Under årets första tre månader 2015 ser trenden med minskade kostnader ut att hålla i sig.
Totalt har kostnaderna minskat med 1,6 miljoner kronor varav cirka 800 000 kronor är rent
försörjningsstöd och cirka 700 000 kronor är Arbete och framtid. Projektet hade i början av
2014 väldigt höga kostnader och i slutet av året väldigt låga kostnader. I år är kostnaderna
jämnare fördelade under året och därför är kostnaderna lägre 2015 i början av året. Även
övriga delar har minskat något.
Sett till hushållstyper, det vill säga vem som får utbetalningar av rent försörjningsstöd, så är
det män och kvinnor utan barn som står för den stora andelen. De står för totalt 51 procent av
alla bidragstagare.
Forts s 25
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0240/15
§ 118 forts

Redovisning av försörjningsstöd gällande individ- och familjeomsorgen
första kvartalet 2015
Varför får personer försörjningsstöd? I de flesta fall (63 procent) får personer det för att de är
arbetslösa och antingen inte har a-kassa, har otillräcklig ersättning av a-kassa eller väntar på
ersättning från a-kassa. Näst största gruppen är de som är sjukskrivna (15 procent). Här gäller
samma sak, de kan ha otillräcklig ersättning, vänta på ersättning eller vara utan ersättning.
Om statistiken vänds på så är det 58 procent som saknar ersättningar från annat system än
kommunens, det vill säga de är sjuka men får ingen ersättning eller är arbetslösa men saknar
a-kassa. Den näst största gruppen här är de som har någon form av ersättning men ändå inte
klarar sin försörjning. Det kan handla om att de arbetar hel/deltid men att lönen inte räcker
till, har för liten ersättning från Försäkringskassan eller a-kassan.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 13 maj 2015, § 102
Omsorgsförvaltningens skrivelse 24 april 2015
Statistik 24 april 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0238/15
§ 119

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd
och omsorg första 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 första kvartalet 2015 fanns totalt fjorton ”Ej verkställda beslut” att rapportera till IVO
(Inspektionen för vård och omsorg). Det är elva individrapporter inom verksamhetsområdet
äldreomsorg samt tre individrapporter inom verksamhetsområdet omsorg om personer med
funktionsnedsättning. Det innebär att det är fjorton personer som fått vänta mer än tre
månader på verkställighet av beviljade insatser.
Inom äldreomsorgen är det insatsen vård- och omsorgsboende (vobo) i samtliga elva
individrapporter som inte verkställts inom tre månader. Inom verksamhetsområdet omsorg om
personer med funktionsnedsättning är det insatserna avlösarservice i hemmet, kontaktperson
samt korttidsvistelse i form av stödfamilj.
Vid datum för upprättande av tjänsteskrivelsen har tre av dessa elva ärenden tillhörande
äldreomsorgen blivit verkställda och ett ärende avslutats av annan anledning (avliden). Inom
verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning är två ärenden avslutade
enligt vårdnadshavares önskemål och i det tredje ärendet vill vårdnadshavare avvakta
verkställighet.
Den som väntat längst på vård- och omsorgsboende har ett beslut från den 7 oktober 2013.
Personen ifråga har tackat nej till två erbjudanden under väntetiden och personliga
förhållandet har förändrats sen ansökan gjordes, då den även omfattade medboende, vilket det
inte gör längre. Aktuell kund erbjöds boende den 15 april 2015 men har inte lämnat besked
ännu.
Det ärende som har beslut från januari 2014 köper Ljusdals kommun en plats åt på ett
specialboende (psykiatri) i annan kommun i väntan på att själv kunna verkställa det.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 23 juni 2015
Omsorgsförvaltningens skrivelse 27 april 2015
Rapportering ej verkställda beslut 24 april 2015
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0239/15
§ 120

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och
familjeomsorgen första 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.
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avser kvartalet första januari 2015
till och med 31 mars 2015. Av kvartalsrapporten framgår att det ej finns några gynnande
beslut som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum för individ- och
familjeomsorgen (IFO).
Kvartalsrapport och bilaga för första kvartalet skickas till IVO.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 13 maj 2015, § 86
Omsorgsförvaltningens skrivelse 3 maj 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0300/12
§ 121

Medborgarförslag gällande att gymutrustningen på Furugården placeras i
skolans gymnastiksal i Los
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunchefen får i uppdrag att utreda
möjligheten att placera gymutrustningen på Furugården i skolans lokaler.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige i vilket det föreslås att gymutrustningen på Furugården placeras i skolans gymnastiksal i Los. Detta för att kunna nyttja
utrustningen både på fritid och skoltid.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 132 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslag till kommunledningskontoret för yttrande.
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten
att öppethålla kommunal lokal utrustad med gymutrustning i Los.
Gymutrustning finns på Furugården. Ägarskapet är blandat och osäkert, vissa redskap ägs av
kommunen och andra av landstinget. Utrustningen nyttjas sporadiskt, huvudsakligen av
Furugårdens personal, lärare på skolan samt vissa privatpersoner. Skolans elever, medges
enligt vad som uppgivits, normalt ej tillträde.
I sin bedömning skriver kommunchefen att han under hösten 2014 varit i kontakt med en av
förslagsställarna och med rektor på skolan. Situationen är oförändrad jämfört med tiden för
medborgarförslagets inlämnande.
Med undantag för de som har tillgång till Furugårdens träningslokal måste boende i Los som
önskar träna med gymredskap åka till Ljusdal eller annan ort.
Att få tillgång till gymredskap på hemmaplan skulle sannolikt vara en positiv tillgång för
många invånare i Los. Det är därför rimligt att förvaltningen ges i uppdrag att utreda
möjligheten och förutsättningarna för att i skolan eller på Furugården anordna kommunal
lokal utrustad med gymutrustning.
Forts s 29

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0300/12
§ 121 forts

Medborgarförslag gällande att gymutrustningen på Furugården placeras i
skolans gymnastiksal i Los
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att en
utredning görs för att utreda möjligheten att placera gymutrustningen på Furugården i skolans
lokaler. I sitt övervägande skriver han att det är viktigt att det finns så lika förutsättningar som
möjligt för alla invånare att leva och bo i kommunen. Ur det perspektivet bifalles
medborgarförslaget under förutsättning att en utredning görs som visar att det är möjligt att
genomföra det.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 23 juni 2015
Kommunchefens yttrande 18 maj 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2015
Medborgarförslag 14 juni 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0282/14
§ 122

Medborgarförslag om möjligheter för kommuninvånare som inte är
anställda i kommunen att kunna delta i det politiska arbetet
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att det skickas till den kommande
demokratiberedningen.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren vill att kommunen snarast utreder möjligheter för kommuninvånare som inte
är anställda i kommunen att kunna delta i det politiska arbetet. Avsaknaden, menar
förslagsställaren, av en representativ demokrati är en fara för just demokratin.
Förslagsställaren vill gärna att man tittar på hur en tillväxtkommun som Ekerö har organiserat
det politiska arbetet.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2014, § 126 att skicka medborgarförslaget på
beredning till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunledningskontoret för yttrande.
Kommunledningskontoret skriver i sitt yttrande att detta är en fråga för de politiska partierna
och föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att det
skickas till en kommande demokratiberedning. I sitt övervägande skriver han att
förutsättningar för att alla aktivt ska kunna delta i det lokala politiska arbetet är viktigt för
demokratin. I Ljusdals kommun är valdeltagandet lägre än i riket som helhet. Det finns
anledning att se över vad som kan göras för att öka det politiska engagemanget och bland
annat av det skälet har det lagts förslag om en demokratiberedning under
kommunfullmäktige.
Medborgarförslaget handlar om frågor som bör behandlas i en kommande beredningen varför
förslaget skickas dit.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 26 juni 2015
Kommunchefens yttrande 18 maj 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 25 augusti 2014, § 126
Medborgarförslag 18 augusti 2014
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0224/15
§ 123

Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor (Råff)
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Reviderat reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor antas.

Sammanfattning
Reglementet för Rådet för funktionshinderfrågor har efter revidering skickats till
kommunstyrelsen för beslut och antagande. Allmänna utskottet beslutade den 12 juni 2015,
§ 91 om återremittering för redaktionell revidering av § 17 och dels en översyn av meningen:
Rådet skall vara remissinstans i alla viktiga samhällsfrågor som har betydelse för personer
med funktionsnedsättning till Rådet ska vara remissinstans.
Under § 17 har ny revidering gjorts och meningen: ”Det förväntas att respektive ledamot
kontinuerligt inhämtar synpunkter från organisationerna samt för informationen vidare till
kommunstyrelsen” har tagits bort.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 24 juni 2015
Kommunledningskontorets skrivelse 22 juni 2015
Reglemente för Rådet för funktionshinder 22 juni 2015
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 91

Justerare

Utdragsbestyrkande

31

PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0225/15
§ 124

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Reviderat reglemente för Kommunala pensionärsrådet antas

Sammanfattning
Reglementet för Kommunala pensionärsrådet har efter revidering skickats till
kommunstyrelsen för beslut och antagande. Allmänna utskottet beslutade den 12 juni 2015, §
92 om återremittering för översyn av meningen: ”Rådet ska vara remissorgan i frågor som rör
pensionärerna” till ”Rådet ska vara remissorgan”.
En ny revidering med ovanstående ändring har gjorts.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 23 juni 2015
Kommunledningskontorets skrivelse 22 juni 2015
Reglemente för kommunala pensionärsrådet 22 juni 2015
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 92

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

KS 0327/15
§ 125

Protokoll från inspektion hos överförmyndarenheten i Bollnäs inbegripet
kommunerna Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker 12 november 2014, för
kännedom till kommunfullmäktige
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Protokoll från Länsstyrelsen Dalarnas län har inkommit till kommunen gällande inspektion
hos överförmyndarenheten i Bollnäs som hanterar kommunerna Bollnäs, Ljusdal och
Ovanåker. Inspektionen genomfördes den 12 november 2014.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 5 augusti 2015
Protokoll från inspektion 15 juli 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

§ 126

Ärenden för kommunstyrelsens kännedom
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Handlingen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För kommunstyrelsens kännedom finns följande ärenden:
Årsredovisning för stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry Schölins Minne
KS 0315/15

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsens allmänna utskott

2015-08-11
Diarienummer

§ 127

Anonymt brev ställt till omsorgsnämndens ordförande
Allmänna utskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Ett anonymt hotbrev ställt till omsorgsnämndens ordförande har inkommit till kommunen.
Brevet har diarieförts och är polisanmält.
Allmänna utskottet diskuterar brevet och kommer fram till följande:
”Allmänna utskottet tar avstånd ifrån den här typen av handlingar och hot och ska göra vad
som är möjligt för att motverka dessa”.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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