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§ 81 Dnr 00010/2018  

Aktuella personalfrågor 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Maria Carlgren informerar om aktuella personalfrågor: 

 

 En ny miljöstrateg finns på plats sedan augusti. Josefine Karlsson har 

tidigare arbetat på Ljusdal Energi och kommer att börja arbeta med 

miljömålen och uppföljningen av dessa. 

 

Det finns flera öppna ärenden som Josefine Karlsson kommer att arbeta 

med. Den tidigare miljöstrategen arbetade exempelvis också med ett att 

ta fram en miljöstrategi och detta arbete ska också slutföras. 

 

Josefine Karlsson kommer att arbeta som klimatrådgivare på 50 procent. 

 

 Biträdande kommunchef Mikael Björk informerar om att kommunen 

nått en överenskommelse med den tidigare IFO-chefen om att avsluta 

dennes anställning. 

 

Bedömningen gjordes att hon inte kunde fortsätta med att leda 

verksamheten. 

 

Kenneth Forssell är nu tillförordnad IFO-chef. 

 

 Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om rekryteringen av nya 

förvaltningschefer: 

 

Till tjänsten som chef för omsorgsförvaltningen finns åtta sökande och 

till tjänsten som chef för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen finns 

sju sökande. 

 

Ett antal kommer nu att väljas ut för intervjuer och kommunstyrelsens 

presidium har också möjlighet att närvara vid intervjuerna. 

 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

6(32) 

Datum 

2018-09-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Det är kommunstyrelsen som anställer förvaltningschefer. 

 

 Kommunchefen informerar vidare om att han och biträdande 

kommunchefen Mikael Björk har kommit överens om en fördelning av 

arbetsuppgifterna. Mikael Björk kommer att ansvara för 

kommunledningskontorets arbete förutom Stenegård och 

Ramsjöprojektet som Nicklas Bremefors behåller. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att utskottet bifaller detta. 

      

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 82 Dnr 00217/2018  

Sjukfrånvaro andra kvartalet 2018 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Maria Carlgren informerar om sjukfrånvaron i kommunen. 

  

Kvartal ett hade sjukfrånvaron ökat till 10,7 procent och man kopplade 

samman ökningen med den ovanligt kraftiga influensasäsongen. 

 

Kvartal två har sjukfrånvaron sjunkit till 8,4 procent. 

 

HR-enheten arbetar med att utbilda cheferna - det finns kulturfrågor i 

organisationen som behöver bearbetas. 

 

Propositionsordningar 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att utskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 83 Dnr 00322/2018  

HR-frågor kopplade till skogsbranden 2018 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Tidigare erfarenheter visar att personal som arbetat hårt under en kris (som 

till exempel en skogsbrand) kan drabbas av utbrändhet eller liknande. 

 

Normala reaktioner kan till exempel vara sömnproblem och koncentrations-

svårigheter. Det är viktigt att det ges tid för återhämtning. Det är många som 

har arbetat på sina semestrar. 

 

Cirka 150 medarbetare har varit delaktiga i arbetet med branden och dessa 

har tillsammans arbetat 7700 timmar. 

 

HR-enheten har arbetat med riskbedömning och en handlingsplan har tagits 

fram. 

 

HR-enheten kommer också arbeta med en utvärderingsplan, där främst 

chefer kommer att utvärderas under hösten och framåt. Reaktionen kan 

komma långt efteråt. 

 

HR-enheten ansvarar för detta eftersom det främst handlar om chefer. 

 

Utifall Arbetsmiljöverket skulle göra tillsyn skulle kommunen kunna få 

betala avgifter med anledning av all övertid som personalen har arbetat. 

Kommunen har tecknat en överenskommelse med samtliga fack för att 

kunna undvika detta. 

 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om att 40 miljoner kronor har 

delats ut till Länsstyrelsen Jämtland för att täcka kostnaden för alla 

bränderna. Arbetet med återsökning pågår. 

 

När det gäller stöd till drabbade arbetas det fortfarande och man kommer att 

ringa runt till alla som drabbats för att höra om dom tycker att dom får det 
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stöd som behövs. Det kommer också att bli en ny informationsmötesrunda i 

december. 

 

Regeringen har tillsatt en utredning av räddningstillsatserna och 

länsstyrelsen ska också utreda insatsen. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att utskottet bifaller detta. 

      

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 84 Dnr 00486/2013  

Rökfri arbetstid i Ljusdals kommun 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Ärendet återremitteras till SFT för att utreda hur förankrad policyn är i 

partierna.  

Sammanfattning av ärendet 

Allt fler kommuner och landsting väljer att införa rökfri arbetstid. 

Policybeslut för rökfri arbetstid är ett led i kommunernas, landstingens och 

de fackliga organisationernas gemensamma strävan att skapa en 

hälsofrämjande arbetsmiljö och verksamhet. 

 

Tobakslagen säger att varje arbetsplats ska arbeta aktivt för att minimera 

risken för passiv rökning. Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för 

tobaksrök på sitt arbete. 

 

Tobakslagen säger även att allmänna offentliga lokaler som ska vara 

tillgängliga för service för invånarna ska vara rökfria. SKL har ställt sig 

bakom målet om ett rökfritt Sverige. 

 

Kommunledningskontorets föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Policy för rökfri arbetstid antas. 

 

2. Implementeringsplanen för rökfri policy antas. 

 

3. Policyn börjar gälla sex månader efter beslut tagits 

 

Beslutsunderlag 

Policy Rökfri arbetstid 4 september 2018 

MBL-protokoll 31 augusti 2018 

Allmänna utskottets protokoll 7 november 2017 
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Yrkanden 

Lars Molin (M): Ärendet återremitteras till SFT för att utreda hur förankrad 

policyn är i partierna.      

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 

och finner att utskottet bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

SFT 

Kommunledningskontoret 

Akt    
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§ 85 Dnr 00285/2018  

Investering i ombyggnation av administrativa lokaler 
Ljusdals förskoleområde 

Allmänna utskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Utbildningsnämndens anhållan om att 1 130 000 kronor för 

ombyggnation till administrativa lokaler tas ut kommunstyrelsens 

investeringsreserv avslås.     

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsenheten har på uppdrag av utbildningsförvaltningen genomfört 

ombyggnation av lediga lokaler på Slottegymnasiet till administrativa lokaler 

för administrativ personal, förskolechefer och specialpedagoger som arbetar 

mot förskolan i centrala- och Hybo/Ämbarboområdet, det vill säga Ljusdals 

förskoleområde. Personalen har därefter under våren 2018 flyttat in i 

lokalerna. Genomförd investeringen var inte budgeterad. 

 

Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2018, § 52 beslutat att 

anhålla om att 1 130 000 kronor tas ur kommunstyrelsens investeringsreserv 

för att finansiering av genomfört ombyggnadsprojekt.  

 

Kommunstyrelsen saknar utrymme i budgeterad investeringsreserv för 2018 

efter avdrag för beslutade investeringar varför utbildningsnämndens begäran 

bör avslås.          

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 15 augusti 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 14 juni 2018, § 52 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 18 juni 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att utskottet bifaller detta. 
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§ 86 Dnr 00286/2018  

Investering i nybyggnation av solskydd uteplatser 
förskolor 

Allmänna utskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Utbildningsnämndens anhållan om att 1 372 000 kronor, eller vid 

beviljat bidrag från Boverket 686 000 kronor, för att utrusta 

kommunenens förskolor med solskydd och upprusta utemiljön för två 

förskolor tas ur kommunstyrelsens investeringsreserv avslås.     

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsenheten har på uppdrag av utbildningsförvaltningen upphandlat 

solskydd för kommunens förskolor. Montering är planerad att utföras under 

hösten 2018. För Galaxens och Järvsö förskolor kommer samtidigt viss 

upprustning av utemiljön att utföras. Investeringen, som delvis genomförts, 

är inte budgeterad. 

 

Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2018, § 53 beslutat att 

kommunens förskolor ska utrustas med solskydd och att två förskolor 

beviljas medel för upprustning av utemiljön. Nämnden har dessutom beslutat 

att anhålla om 1 372 000 kronor, eller vid beviljat bidrag från Boverket 

686 000 kronor, tas ur kommunstyrelsens investeringsreserv. 

 

Kommunstyrelsen saknar utrymme i budgeterad investeringsreserv för 2018 

efter avdrag för beslutade investeringar varför utbildningsnämndens begäran 

bör avslås.             

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 23 augusti 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 14 juni 2018, § 53 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 21 maj 2018  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att utskottet bifaller detta.   
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§ 87 Dnr 00263/2018  

Avveckling av stiftelsen Karin Jonssons fond 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Ansökan görs hos länsstyrelsen i Dalarnas län om att få förbruka 

tillgångarna i stiftelsen Karin Jonssons fond genom utdelningar till 

föreningar inom ursprungligt geografiskt område för att underlätta drift 

och investeringar och därigenom upplösa stiftelsen. 

           

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Karin Jonssons fond org. nr. 802478-6181, bildades den 7 januari 

1916 genom förordnande i Karin Jonssons testamente. Av den årliga 

avkastningen ska minst 10 procent läggas till kapitalet och resterande 

avkastning delas ut till behövande åldringar i förutvarande Ljusdals socken 

samt användas för vården av Karin Jonssons familjegrav. Avkastningen får 

inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel. 

Fonden förvaltas av en kommitté bestående av tre ledamöter utsedda av 

kommunfullmäktige och administreras av ekonomienheten.  

 

Kommittén, har i en skrivelse daterad 22 maj 2018 meddelat att fonderade 

medel inte har lämnat avkastning under de senaste fem åren och att 

ändamålet med fonden är nästan omöjligt att uppfylla. Kommittén föreslår 

därför att ansökan om att få förbruka kapitalet genom utdelningar inlämnas 

till länsstyrelsen i Dalarnas län och att medlen ska kunna utdelas till 

föreningar inom området för att underlätta drift och investeringar. 

 

Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar ge stiftelser tillstånd att 

förbruka tillgångarna och därmed upplösas. Styrelsen/förvaltaren kan ansöka 

om tillstånd att förbruka tillgångarna för det ändamål vartill de är bestämda 

eller, om detta ändamål inte längre går att uppfylla, för ett ändamål som så 

nära som möjligt motsvarar detta. Följande kriterier ska vara uppfyllda: 

 

Stiftelsen ska ha bildats för mer än 20 år sedan. 

 

Stiftelsen ska inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste 5 åren 

(orsakerna till detta kan vara flera, t ex att avkastningen är för låg eller att 

ändamålet inte längre går att uppfylla). 
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Värdet av tillgångarna ska vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren ha 

understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande 

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 

 

Stiftelsen saknar skulder. 

 

Stiftelsen Karin Jonssons fond uppfyller de kriterier länsstyrelsen ställer för 

förbrukning av tillgångarna genom utdelning och därmed upplösning. 

 

Följaktligen bör förvaltaren Ljusdals kommun ansöka hos länsstyrelsen i 

Dalarnas län om att få förbruka tillgångarna i stiftelsen Karin Jonssons fond 

genom utdelning till föreningar inom ursprungligt geografiskt område i syfte 

att underlätta drift och investeringar, så att stiftelsen därmed upplöses.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 23 augusti 2018 

Skrivelse från ledamöter i styrelserna i fonden 28 maj 2018 

Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas Län 26 maj 2015 

Registreringsbevis 26 maj 2015 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att utskottet bifaller detta.   

 

 

Beslutsexpediering 

Ekonomienheten 

Delegeringspärm 

Akt 

      

 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

16(32) 

Datum 

2018-09-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 Dnr 00264/2018  

Avveckling av stiftelsen Jonas Sundbergs och hans 
syskons donation 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Ansökan görs hos länsstyrelsen i Dalarnas län om att få förbruka 

tillgångarna i stiftelsen Jonas Sundbergs och hans syskons donation 

genom utdelningar till föreningar inom ursprungligt geografiskt område 

för att underlätta drift och investeringar och därigenom upplösa 

stiftelsen.      

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Jonas Sundbergs och hans syskons donation, org. nr. 

887000-1727, bildades genom förordnande i Jonas Sundbergs testamente. 

Av den årliga avkastningen ska minst 10 procent läggas till kapitalet och 

resterande avkastning delas ut till behövande personer som är mantalsskrivna 

inom Södra Fjärdingen i Ljusdal med företräde för personer som är 

släktingar med donator eller personer som ägnat sig åt jordbruksnäring. 

Fonden förvaltas av en kommitté bestående av tre ledamöter utsedda av 

kommunfullmäktige och administreras av ekonomienheten. 

 

Kommittén har i en skrivelse daterad den 22 maj 2018 meddelat att 

fonderade medel inte lämnat avkastning under de senaste 5 åren och att 

ändamålet med fonden är nästan omöjligt att uppfylla. Kommittén föreslår 

därför att ansökan om att få förbruka kapitalet genom utdelningar inlämnas 

till länsstyrelsen i Dalarnas län och att medlen ska kunna utdelas till 

föreningar inom området för att underlätta drift och investeringar. 

 

Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar ge stiftelser tillstånd att 

förbruka tillgångarna och därmed upplösas. Styrelsen/förvaltaren kan ansöka 

om tillstånd att förbruka tillgångarna för det ändamål vartill de är bestämda 

eller, om detta ändamål inte längre går att uppfylla, för ett ändamål som så 

nära som möjligt motsvarar detta. Följande kriterier ska vara uppfyllda: 

 

Stiftelsen ska ha bildats för mer än 20 år sedan. 

 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

17(32) 

Datum 

2018-09-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Stiftelsen ska inte ha kunnat främja sitt ändamål under de senaste 5 åren 

(orsakerna till detta kan vara flera, t.ex. att avkastningen är för låg eller att 

ändamålet inte längre går att uppfylla). 

 

Värdet av tillgångarna ska vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren ha 

understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande 

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 § socialförsäkringsbalken. 

 

Stiftelsen saknar skulder. 

 

Stiftelsen Jonas Sundbergs och hans syskons donation uppfyller de kriterier 

länsstyrelsen ställer för förbrukning av tillgångarna genom utdelning och 

därmed upplösning. 

 

Följaktligen bör förvaltaren Ljusdals kommun ansöka hos länsstyrelsen i 

Dalarnas län om att få förbruka tillgångarna i stiftelsen Jonas Sundbergs och 

hans syskons donation genom utdelning till föreningar inom ursprungligt 

geografiskt område i syfte att underlätta drift och investeringar, så att 

stiftelsen därmed upplöses.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 24 augusti 2018 

Skrivelse från ledamöter i styrelserna i fonden 28 maj 2018 

Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas Län 6 maj 2015 

Registreringsbevis 6 maj 2015 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att utskottet bifaller detta.     
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§ 89 Dnr 00246/2018  

Årsredovisning 2017, Stiftelsen Stipendiefonden 
Margareta och Harry Schölins Minne 

Allmänna utskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry Schölins Minne har avgett 

årsredovisning för 2017.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 21 maj 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att utskottet bifaller detta. 
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§ 90 Dnr 00294/2018  

Ansökan från Fotbollshallen i Ljusdal AB om årligt 
driftsbidrag 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag med anledning av 

ansökan från Fotbollshallen i Ljusdal AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Fotbollshallen i Ljusdal AB har ansökt om ett årligt driftsbidrag på 750 000 

kronor från Ljusdals kommun. Bolaget skriver att det befinner sig i en akut 

ekonomisk situation som inom en snar framtid kommer att omöjliggöra 

fortsatt drift av Fotbollshallen. 

 

Nicklas informerar om att han har haft dialog med styrelsen för hallen. 

 

Fotbollshallen byggdes med pengar från Allmänna Arvsfonden, vilket 

betyder att hallbolaget måste fortsätta att driva hallen (10 år) om man inte 

ska bli återbetalningsskyldig.  

 

Kommunchefen presenterar idéer om hur kommunen kan hjälpa bolaget, och 

vill ha ett uppdrag att arbeta vidare med dessa.   

Beslutsunderlag 

Ansökan från Fotbollshallen i Ljusdal AB 25 juni 2018 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Markus Evensson (S): Kommunchefen får ett uppdrag ta 

fram ett förslag på hur kommunen kan hjälpa Fotbollshallen i Ljusdal AB.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 91 Dnr 00342/2018  

Ansökan om sponsring mellan Ljusdals Bandyklubb 
och Ljusdals kommun för säsongen 2018-2019 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Ljusdals kommun ingår avtal om samarbete med Ljusdals Bandyklubb 

för säsongen 2018-2019 och sponsrar klubben med 156 000 kronor. 

 

2. Pengar tas från kontot för sponsring. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har sedan tidigare sponsrat Ljusdals Bandyklubb med belopp 

varierande mellan 60 000 och 150 000 kronor. De fem senaste säsongerna 

har sponsringsbeloppet uppgått till 150 000 (den senaste säsongen var 

beloppet uppjusterat till 156 000 kronor då kommunen, liksom övriga 

huvudsponsorer, också ska stå för reklamskatt). 

 

Kommunens sponsringspolicy ligger till grund för förslaget vilket innebär att 

Ljusdals Bandyklubb, som elitbandyförening, kan ingå avtal med kommunen 

med ett varumärke som ger positiv spridning åt orts- och kommunnamnet 

Ljusdal. 

 

I och med avtalet för 2014-2015 gjordes vidgningar i avtalet som sedan följt 

med kommande avtal. Dessa vidgningar innebär 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. 

 

Ljusdals Bandyklubb föll ur den högsta bandyserien efter säsongen 2014-

2015 och har därefter spelat bra i Allsvenskan, men inte klarat av att kvala 

till Elitserien. 

 

Sedan tidigare har även den näst högsta divisionen bedömts vara elitnivå, 

vilket enligt kommunens sponsringspolicy är ett krav för att sponsringsavtal 

ska ingås. Ljusdals Bandyklubb bedöms därmed spela på elitnivå även 

kommande säsong. Dessutom har Allsvenskans status 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 ökar också reklamvärdet för 
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sponsringen då namnet Ljusdal finns med i en serie med högre status och får 

större spridning i landet. Även detta framhålls som viktigt i kommunens 

sponsringspolicy. 

Ljusdals Bandyklubb har dessutom startat ett P18-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 till vara de möjligheter som finns att positivt föra ut 

kommunnamnet Ljusdal. 

 

Avtalssumman föreslås denna säsong uppgå till 156 000 kronor, inklusive 

reklamskatt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 29 augusti 2018 

Förslag samarbetsavtal 29 augusti 2018 

Sponsringspolicy antagen 13 juni 2016, § 131 

Offert från Ljusdals Bandyklubb 22 augusti 2018 

Yrkanden 

Markus Evensson (S), Sören Görgård (C): bifall till kommunlednings-

kontorets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att utskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Ljusdals Bandyklubb 

Informationsenheten 

Delegeringspärm 

Akt 

      

 

 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

23(32) 

Datum 

2018-09-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr 00205/2018  

Information om strukturella förändringar i kommunen 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om det uppdrag han har fått 

från kommunstyrelsen om att ta fram strukturella förändringar för en 

ekonomi i balans. 

 

En kartläggning och omvärldsanalys har gjorts som bland annat visar att 

behovet av välfärdstjänster ökar, men inte arbetskraften. 

 

Det ser likadant ut i de flesta kommuner och det kommer att vara en stor 

utmaning i framtiden. 

 

Möjliga lösningar kan vara till exempel ökad pensionsålder och att anställa 

arbetslösa med mera 

 

Slutsatser perioden 2018-2027: 

 

 2027 kommer vi ha 400 fler som är äldre än 80 år. 

 

 130 fler anställda behövs för att möte den ökningen. 

 

 570 anställda kommer att fylla 65 under perioden och gå i pension. 

 

 Rekryteringsbehovet kommer därmed att vara 700 personer. 

 

 Samtidigt kommer det att finnas 260 färre i arbetsför ålder. 

 

 880 personer fler kommer att flytta in än ut. 
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att utskottet bifaller detta.     

 

 

Beslutsexpediering 

Akt      

 

 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

25(32) 

Datum 

2018-09-11 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 00075/2018  

Motion från Marie Mill (LB) gällande bidrag till körkort 
till Slottegymnasiets samtliga avgångselever 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.     

Sammanfattning av ärendet 

Marie Mill (LB) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon 

föreslår att ett stipendium om 15 000 kronor till körkort ska erhållas av de 

elever som går ut Slottegymnasiets program och som uppnått godkända 

betyg efter genomförd utbildning samt är folkbokförda i Ljusdals kommun 

enligt samma kriterier som finns inom Vård- och omsorgsprogrammet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2018, § 21 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motion till utbildningsnämnden för yttrande. 

Utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås. 

 

I sitt yttrande skriver nämnden att körkortsstipendiet finns på alla VO-

utbildningar i Hälsingland och har motiverats med att stipendiet skulle göra 

utbildningen mer attraktiv, samtidigt som körkort är en förutsättning för 

många jobb i omsorgsbranschen och därmed skulle göra eleverna mer 

anställningsbara i ett kommunalt bristyrke.  

 

Enligt förvaltningens uppfattning finns det åtskilliga andra insatser som har 

större betydelse för elevernas kunskapsnivå än en generell kontantbelöning 

till de elever som klarar godkänt betyg. Det har inte gjorts någon kvalitativ 

undersökning av vilken betydelse stipendiet haft för VO-programmets 

attraktivitet, och det statistiska underlaget är för litet för att dra slutsatser av.  

 

Med cirka 150 elever per årskull skulle kostnaden för bidraget maximalt 

kunna uppgå till ca 2,25 miljoner kronor per år, exklusive 

handläggningskostnader. Om färre elever klarar godkända betyg minskar 
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kostnaden i motsvarande mån. Med 66 procent godkända elever skulle det 

handla om ca 1,5 miljoner kronor per år.  

 

I rådande budgetläge ser förvaltningen inga motiv att prioritera denna 

tillkommande kostnad.       

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att utbildnings-

förvaltningen lyfter fram att körkortsstipendier redan finns inom VO-

programmen. Inom förvaltningen arbetas det mycket med ekonomin och att 

prioritera resurser på ett för eleverna så bra sätt som möjligt. Det finns inga 

fakta som pekar på att en generell kontantbelöning skulle innebära bättre 

studieresultat. Mot den bakgrunden föreslås att motionen avslås.           

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 21 juni 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 17 maj 2018, § 40 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 4 maj 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 12 mars 2018, § 21 

Motion 13 februari 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att utskottet bifaller detta.    
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§ 94 Dnr 00542/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om instiftande av 
kulturgaranti inom skolan 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 

instiftande av kulturgaranti inom skolan. 

 

Motionären skriver att i andra kommuner i länet är alla grundskoleelever 

från sex till 15 års ålder garanterade två kulturupplevelser per år. Totalt 

omfattas 11 500 barn och unga av den här unika kulturgarantin som nu 

inspirerar både regionen och andra kommuner att ta efter. 

 

Motionären anser att det vore en bra satsning för Ljusdals kommun att ta 

efter. Kulturaktiviteterna ska vara live. Aktiviteterna kan omfatta allt ifrån 

musik, teater, dansuppvisningar och clowner med mera. En del av 

kulturaktiviteterna får gärna ha en lokal eller regional prägel. 

 

Motionären yrkar att en kulturgaranti inom skolan införs. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 9 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen har skickat motionen till utbildningsnämnden för yttrande. 

Utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att kommunens skolelever redan 

idag erbjuds minst två, ofta fler, kulturaktiviteter per år.  

 

Motionens syfte är därmed uppnått.   

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i och med att 

elever i Ljusdals kommun får fler än två kulturupplevelser per år kan 

garantin komma att upplevas som ett tak snarare än som ett golv. I och med 
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att ambitionsnivån ligger högre än två kulturupplevelser per år anses den 

besvarad.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 27 augusti 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 12 april 2018, § 40 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 16 mars 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 9 

Motion 21 december 2018  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att utskottet bifaller detta.    
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§ 95 Dnr 00254/2018  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om tätare tömningar 
av kommunens renhållningsstationer 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion där han föreslår att 

kommunfullmäktige anmodar renhållningen inom Ljusdals Energi att tömma 

återvinningsstationerna oftare. 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018, § 93 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till Ljusdal Renhållning AB för 

yttrande. 

Ljusdal Renhållning skriver i sitt yttrande att FTI (Förpacknings & Tidnings 

Insamlingen) är en organisation skapad av producenterna för att ordna 

insamling av förpackningar och annat som de har ansvaret för att återvinna. 

 

Återvinningsstationer är skapade av FTI för att samla in hushållens 

förpackningar och tidningar. 

 

FTI ansvarar för landets drygt 5000 återvinningsstationer. De är obemannade 

och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, 

drivmedelsstationer och i bostadsområden. 

 

Det är till FTI man vänder sig om man har åsikter om tömningar. 

Återvinningsstationerna är alltså ingen kommunal verksamhet och Ljusdal 

Energikoncernen kan tyvärr inte styra över när de töms. 

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i och med att det 

är Förpacknings och Tidningsinsamlingen som svarar för 

återvinningsstationerna och inte Ljusdal Energi föreslås att motionen avslås. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 27 augusti 2018 

Yttrande från Ljusdal Energi 13 augusti 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 93 

Motion 21 maj 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att utskottet bifaller detta. 
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§ 96 Dnr 00097/2018  

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2018 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 

färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per den 4 september 2018      

 

Sammanfattningen omfattar 15 motioner och 15 medborgarförslag.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 4 september 2018 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag, 4 

september 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att utskottet bifaller detta.   
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§ 97 Dnr 00272/2018  

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen inom 
äldreomsorgen samt stöd och omsorg första kvartalet 
2018 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 

äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande första kvartalet 2018. 

 

Av rapporten framgår att det fanns nio rapporteringar till inspektionen för 

vård och omsorg, IVO. 

 

I tre av ärendena är det insatsen vård- och omsorgsboende som inte blivit 

verkställt inom tre månader, varav ett ärende inom äldreomsorg och två 

ärenden inom socialpsykiatri. 

 

Övriga sex ärenden tillhör verksamhetsområdet stöd och omsorg om 

personer med funktionsnedsättning. SoL/LSS och insatserna servicebostad, 

avlösarservice, korttidsvistelse, kontaktperson (3 st).             

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 7 augusti 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 16 maj 2018, § 82 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 maj 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunlednings-

kontorets förslag och finner att utskottet bifaller detta. 
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