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§ 72 Dnr 00008/2017  

Aktuella personalfrågor 

Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om rekryteringen av ny 
ekonomichef: 
 
Tom Westerberg kommer att börja arbeta som ekonomichef den  
1 september. Han har lång erfarenhet av ekonomiarbete och har bland annat 
arbetat som controller och varit ekonomichef vid ett antal företag. 
 
Personalchef Maria Carlgren informerar: 
 
Sjukfrånvaron 
 
Den senaste redovisningen utskottet fick visade på en minskning av 
sjukfrånvaron med 1,1 procent.  
 
Först kvartalet 2016 var sjukfrånvaron uppe i 11,1 procent som värst. Andra 
kvartalet 2017 var sjukfrånvaron 8,7 procent. Maria Carlgren menar att det 
kan vara ett trendbrott vi ser och som är ett resultat av att man jobbat med 
rehabiliteringsärenden och långtidssjukskrivningar. 
 
Det är normalt med lite lägre sjukfrånvaro på sommaren och högre under 
höst/vinter. 
 
Lönerevisionen 
Nu efter semestrarna går arbetet med lönerevisionen igång med full kraft 
igen. Tanken är att de nya lönerna ska betalas ut den 27 september. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 73 Dnr 00332/2017  

Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och 
tillägg i tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse om 
lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T - med 
AkademikerAlliansen 

Personalutskottet beslutar 
 
1. De lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de 

centrala parterna enats om i den överenskommelse som träffats den  
16 juni 2017 om HÖK T i lydelse från och med den 1 april 2017. 
          

Sammanfattning av ärendet 

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta 
och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen 
tecknat den 15 juni 2001. Parterna träffade den 16 juni 2017 överens-
kommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse från 
och med den 1 april 2017. Den kommer att godkännas av styrelsen den 4 juli 
2017. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande 
bilagor enligt vad som fram går av protokollets § 1. 
 
Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) 
samt i vissa protokollsanteckningar. De gäller från och med 1 april 2017 om 
inget annat särskilt anges.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 8 augusti 2017 
Cirkulär 17:35, 22 juni 2017 
 
 
Beslutsexpedierat 
Peronalenheten för verkställande 
Akt 
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§ 74 Dnr 00006/2017  

Information om rekryteringsläget gällande lärare 

Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsförvaltningens chef Monica Hallquist informerar om 
rekryteringsläget. Ett antal lärare har lämnat kommunen. Bland annat 
beroende på att den nya arbetsgivaren har erbjudit högre lön  
 
Det finns dock flera andra orsaker till att lärare lämnat kommunen, till 
exempel missnöje med ledningen eller att man flyttar till kärleken. 
 
Utbildningsförvaltningen har vidtagit flera åtgärder. Bland annat har man 
arbetat med Headhunting, förbättrad arbetsmiljö och stärkt upp med 
biträdande rektorerna. Löneriktlinjer för lärarkollektivet har också tagits 
fram. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är viktig 
 
Monica Hallquist informerar vidare om elevärenden. Dessa följs upp på 
nämnden och hanteras enligt de rutiner som skolan är ålagd att följa enligt 
Skollagen.   
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 75 Dnr 00210/2017  

Begäran från Inköp Gävleborg om utökat 
verksamhetsbidrag 

Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Inköp Gävleborg beviljas utökat verksamhetsbidrag med 222 000 

kronor. 
 
2. Medel för 2017 anslås ur kommunstyrelsens konto till förfogande. 
 
3. För finansiering av utökat anslag från 2018 och framåt hänvisas till 

budgetberedningen. 
           
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Inköp Gävleborg har i skrivelse begärt utökat verksamhetsbidrag. Orsaken är 
ökande antal upphandlingar vilket lett till ökad belastning på befintlig 
personal samt att upphandlingar inte genomförs direkt utan hamnar i en kö.  
 
Kommunerna som ägare till Inköp Gävleborg har ett ansvar för 
verksamheten i Inköp Gävleborg. Att upphandlingar inte genomförs i rätt tid 
och med rätt kvalitet innebär samtidigt merkostnader för kommunerna. 
 
Med detta som bakgrund föreslår kommunchefen att ett utökat 
verksamhetsbidrag beviljas. 
 
Samtidigt pågår en översyn av hur kommunerna på effektivaste sätt ska 
samarbeta i upphandlingsfrågor.  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens skrivelse 29 juni 2017 
Begäran om utökat verksamhetsbidrag 6 april 2017 
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§ 76 Dnr 00283/2017  

Ansökan från Ramsjö Byaråd Ek förening om bidrag till 
besiktning av drivmedelscisterner under jord 

Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ramsjö byaråd ek. förening beviljas bidrag om 75 000 kronor för 

besiktning och rengöring av bränslecisterner. 
 
2. Medel tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.           

Sammanfattning av ärendet 

Ramsjö Byaråd ek. förening ansöker om bidrag för att besikta och rengöra 
bränslecisterner vid byamacken. Byarådet själva har enligt egen utsago ingen 
möjlighet att själva finansiera detta. Macken fyller en viktig funktion för 
Ramsjö.                  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens skrivelse 29 maj 2017 
Ansökan från Ramsjö Byaråd Ek förening 26 maj 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): bifall till kommunchefens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna 
utskottet bifaller detta.  
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§ 77 Dnr 00318/2016  

Avveckling av Stiftelsen Stenegård 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
1. Befintlig fordran om 2 177 049 kronor på stiftelsen Stenegård avskrivs 

för att genomföra avveckling av stiftelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Stenegård bedriver sedan 2009 ingen verksamhet. Avveckling av 
en stiftelse är möjlig när samtliga tillgångar och skulder är noll. 2015 var 
sista året då en verifikation bokfördes och det som återstår är stiftelsens 
skuld till kommunen på 2 177 049 kronor. Om kommunen skriver av denna 
skuld kvarstår inga tillgångar eller skulder och stiftelsen kan avvecklas. Vid 
avskrivning av fordran uppstår en kostnad för kommunen med motsvarande 
summa. Denna kostnad har tagits i tidigare bokslut då fordran bokförts som 
osäker.                             

Beslutsunderlag 

Kommunchefens skrivelse 29 juni 2017 
Årsredovisning Stiftelsen Stenegård  

Yrkanden 

Sören Görgård (C): bifall till kommunchefens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna 
utskottet bifaller detta.  
 
Jäv 
 
Peter Engdahl (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.      
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§ 78 Dnr 00329/2017  

Bildande av styrgrupp för arbetsmarknadspolitisk 
samverkan 

Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att bilda en styrgrupp för 

arbetsmarknadspolitisk samverkan.  

Sammanfattning av ärendet 

Idag samverkar Ljusdals kommun med externa parter, främst 
arbetsförmedlingen, i arbetsmarknadspolitiska frågor. Dock sker samverkan i 
ett flertal olika forum vilket föranlett en uppfattning hos både externa parter 
samt inom vår egen kommunala organisation att det är oklart i vilka forum 
dessa frågor ska hanteras. 
 
Exempelvis har vi idag följande arbetsmarknadspolitiska styrgrupper: 
• ”Projekt Paula” – ett sysselsättningsprojekt inom 

integrationsverksamheten tillsammans med arbetsförmedlingen. 
Styrgruppen för projekten har nyligen ansökt om ESF-medel för att 
bredda projektet. 

• ”DUA-överenskommelsen” – Delegation unga i arbete vars syfte är att 
samverka med arbetsförmedlingen för att få unga i arbete. 

• ”Ung i Ljusdal” – vårt lokala projekt utifrån länsprojektet ung i 
Gävleborg vilket i sin tur är en del av DUA-överenskommelsen. 

• Styrgruppen för den lokala överenskommelsen kring etableringen  
 
Utöver detta finns många gånger behov av träffar mellan myndigheter och 
kommun som sker på ad-hoc basis  
 
Dessa styrgrupper består av olika representanter från Ljusdals kommun, 
vilket skapar förvirring för externa parter som samverkar med Ljusdals 
kommun i dessa frågor. 
Genom att bilda en styrgrupp för arbetsmarknadspolitiska frågor skapar 
Ljusdals kommun ”en väg in” för arbetsmarknadspolitiska frågor, vilket i sin 
tur innebär tydlighet både internt och externt i dessa frågor. 
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Styrgruppens rätt att fatta beslut styrs av rådande delegeringsordning och i 
de fall det krävs politiska beslut så bereds ärendet av kommunstyrelsen. 
 
Förslag styrgrupp: 
Susanne Lidfeldt, verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten 
(sammankallande) 
Britt-Marie Andersson, strateg arbetsmarknad och ledning 
Kenneth Forssell, verksamhetschef Integrationsverksamheten 
Lena Jonasson, rektor UC 
Representant Närljus 
Representant Arbetsförmedlingen 
 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens skrivelse 20 juni 2017 
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§ 79 Dnr 00314/2017  

Ansökan om sponsring mellan Ljusdals Bandyklubb 
och Ljusdals kommun för säsongen 2017-2018 

Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ljusdals kommun ingår avtal om samarbete med Ljusdals BK för 

säsongen 2017-2018 och sponsrar klubben med 156 000 kronor.  
 
2. Pengar tas från kontot för sponsring. 
 
Yvonne Oscarsson (V) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har sedan tidigare år sponsrat Ljusdals BK med belopp 
varierande mellan 60 000 och 150 000 kronor. De fyra närmast föregående 
säsongerna uppgick beloppet till 150 000 kronor.  
 
Kommunens policy för sponsring ligger till grund för förslaget vilket innebär 
att LBK kan ingå avtal med kommunen som elitbandyförening med ett 
varumärke som ger positiv spridning åt orts- och kommunnamnet Ljusdal. 
 
I och med avtalet för 2014-2015 gjordes vidgningar, till exempel 
tillgänglighet för barn och ungdom samt för grupper som inte har vana av 
aktiviteter på is. Preciseringar har gjorts gällande kommunens möjlighet att 
anordna aktiviteter i samband med matcher. 
 
Bedömning 
 
Ljusdals Bandyklubb ramlade ur högsta bandyserien efter säsongen 
2014/2015. Därefter har LBK vunnit Allsvenskan under två säsonger i rad 
men inte klarat kvalet till Elitserien även om det var mycket nära i vintras. 
 
Sedan tidigare har dock även den näst högsta serien bedömts vara elitnivå, 
vilket i kommunens sponsringspolicy framhålls som ett krav för att 
kommunen ska ingå sponsringsavtal med klubben. Ljusdals BK spelar 
därmed alltså på elitnivå även kommande säsong då allsvenskans status 
dessutom höjts då den spelas som en enda 16-lagsserie där vinnaren går 
direkt upp i Elitserien och de två efterföljande lagen får spela kval. Detta bör 
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rimligen ytterligare öka reklamvärdet av en sponsring av LBK då namnet 
Ljusdal finns med i en serie med högre status och får större spridning i landet 
vilket även det framhålls som viktigt i kommunens sponsringspolicy. 
 
LBK har dessutom startat Junior-18-elitlag för seriespel och ser en i övrigt 
positiv trend på ungdomssidan. 
 
Det är därför rimligt att kommunen, genom att ingå avtal om samarbete med 
klubben, tar tillvara de värden som finns i Ljusdals BK när det gäller att 
positivt föra ut kommunnamnet Ljusdal.  
 
Avtalssumman föreslås denna säsong uppgå till 156 000 kronor. I grunden är 
sponsringens storlek densamma som de närmast föregående säsongerna men 
det något ökade beloppet beror på att kommunen, liksom övriga 
huvudsponsorer till LBK, står för reklamskatten. 

Beslutsunderlag 

Förslag till samarbetsavtal mellan Ljusdals kommun och Ljusdals BK 
säsongen 2017/2018, 14 augusti 2017 
Sponsringspolicy för Ljusdals kommun 
 
 
Beslutsexpedierat 
Ljusdals BK 
Informationsenheten 
Akt 
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§ 80 Dnr 00312/2016  

Skrivelse från Yvonne Oscarsson (V) gällande djurfri 
Cirkus på kommunal mark 

Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förslaget om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar som har djur 

med i sina föreställningar avslås.   
          

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Oscarsson (V) har inkommit med en skrivelse om att Ljusdals 
kommun ska besluta om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar som 
har djur med i sina föreställningar. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har i ett yttrande skrivit att Tranås 
kommunfullmäktige tidigare beslutat om att inte upplåta mark till 
cirkusevenemang med levande djur. Detta beslut upphävdes 2005 av 
Länsrätten i Jönköpings län. 
 
Förvaltningen skriver vidare att även Hudiksvalls kommunfullmäktige har 
beslutat om att inte upplåta mark till cirkusevenemang med levande djur och 
att även detta beslut har överklagats och avvaktar dom från Förvaltnings-
rätten i Falun.   
 
Denna dom har nu kommit och innebär ett upphävande. Rätten skriver att 
kommunfullmäktige ”har överskridit sina befogenheter och att beslutet 
således ska upphävas”. 
 
Därmed föreslås att förslaget om att inte upplåta kommunal mark till 
cirkusar som har djur med i sina föreställningar avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 30 juni 2017 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 31 augusti 2016 
Skrivelse om djurfri cirkus 13 juni 2016 
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§ 81 Dnr 00082/2017  

Medborgarförslag gällande en fritidsgård för vuxna 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
1. Medborgarförslaget avslås. 

          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande en 
fritidsgård för vuxna. 
 
Förslagsskrivaren skriver att det inte finns någon fritidsgård för vuxna i 
Ljusdal. På fritidsgården ska man till exempel kunna spela biljard, snooker 
eller bowling. 
 
”En fritidsgård för vuxna skulle vara en bra integrationsverksamhet.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 35 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för 
yttrande, men nämnden konstaterar i sitt yttrande att beslut om 
fritidsgårdsverksamhet faller utanför ramen för nämndens ansvarsområde. 
  
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det bedrivs 
integrationsverksamhet i kommunen, det finns ett rikt föreningsliv och gott 
om fritidsaktiviteter varför det föreslås att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 30 juni 2017 
Omsorgsnämndens yttrande 13 juni 2017, § 88 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 mars 2017, § 35 
Medborgarförslag 14 februari 2017 
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§ 82 Dnr 00084/2017  

Medborgarförslag gällande anonymitet vid sökning av 
ny kommunchef 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.   

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige om att det ska gå 
att vara anonym när man söker tjänst som kommunchef. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 36 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunlednings-
kontoret för yttrande. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 
yttrande skriver förvaltningen att enligt tryckfrihetsförordningen är 
ansökningshandlingar till offentliga arbeten allmänna handlingar. Det finns 
också ett flertal rättsliga avgöranden till stöd för detta.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i och med att 
ansökningshandlingar till offentliga arbeten är allmän handling enligt 
tryckfrihetsförordningen och att det också finns ett flertal rättsliga 
avgöranden till stöd för detta föreslås att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 27 juni 2017 
Kommunledningskontorets yttrande 29 maj 2017 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 mars 2017, § 36 
Medborgsförslag 15 februari 2017 
 
 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 
Sida 
17(19) 

Datum 
2017-08-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 83 Dnr 00229/2017  

Medborgarförslag om att inte sälja bostadsområdet 
Gärdeåsen 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att inte sälja bostadsområdet Gärdeåsen har 
inkommit till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 87 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsens 
ordförande. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att eftersom en 
försäljning av bostadsområdet Gärdeåsen i nuläget inte är aktuell föreslås att 
medborgarförslaget anses besvarat.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 30 juni 2017 
Kommunfullmäktiges protokoll 12 juni 2017, § 87 
Medborgarförslag 25 april 2017 
 
 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 
Sida 
18(19) 

Datum 
2017-08-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 84 Dnr 00319/2017  

Ansökan från Loosgrufvans Förening om kommunal 
medfinansiering till projektet "Gruvan i Fokus" 

Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet och skickas till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Loosgrufvans Förening ansöker om medfinansiering för virket till två 
tilltänkta aktiviteter: 
 
• Pumpa ur och öppna upp tre vattenfyllda schakt (virke för 20 000 

kronor) 
• Bygge av stånggång (virke och övrigt material för 145 000 kronor) 
 
Totalt handlar det om 165 000 kronor i medfinansiering i ett projekt som 
Leader Hälsingebygden har beviljat. Projektet har en totalomslutning på 
drygt 1,4 miljoner kronor. 
 
Ärendet återkommer för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den  
7 september 2017.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Loosgrufvans förening 15 juni 2017 
 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen 
Akt    
 
 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 
Sida 
19(19) 

Datum 
2017-08-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 85 Dnr 00017/2017  

Frågor gällande protokoll från Ljusdal Energi AB 

Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledamoten Markus Evensson (S) ställer frågor om Ljusdal Energi AB:s 
senaste protokoll. Där står bland annat om byggnaden som flyttats till 
Östernäs. Lars Molin svarar att han redan har krävt information om detta till 
nästa ägarsamråd.  
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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