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§ 109 Dnr 00008/2017  

Aktuella personalfrågor 

Personalutskottet beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Maria Carlgren informerar om aktuella personalfrågor: 
 
• Sjukstatistik kvartal 3:  
 

Sjukstatistiken är efter tredje kvartalet nere i 9,1 procent, vilket ska 
jämföras med sjukfrånvaron i augusti som var 9,4 procent. 
 
Just nu arbetar personalenheten mycket med uppsökande arbete i 
rehabiliteringsärenden. Man försöker att komma till avslut i 
rehabiliteringsärendena genom att uppsökande arbete och att driva på. 
Här är arbetsförmågebedömningar samt systematiskt arbetsmiljöarbete 
mycket viktiga. I vissa fall leder det till att anställningar avslutas, men 
det kan också innebära att personer kommer tillbaka i arbete efter långa 
sjukskrivningsperioder. 

 
• Förhandlingar om Ljusdal Energis AB:s förre VD 
 

En överenskommelse har träffatas mellan Ledarna som företräder VD:n 
och KFS (som företräder bolaget). VD:ns anställning upphörde den 31 
oktober och han får totalt 12 månadslöner som ersättning. 
 
Bolaget har inte begärt hjälp med rekrytering av ny VD. Ägarsamråd ska 
hållas nästa vecka. 

 
• Övertalighet på integrationsverksamheten 
 

Eftersom färre människor kommer till Sverige och Ljusdal har det 
uppstått en övertalighet på integrationsverksamheten.  
 
De övertaliga har erbjudits åtta månadslöner och då frånsäger dom sig 
samtidigt återinträdesrätten. 
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• Träff med Kommunal 
 

Maria Carlgren har deltagit i arbetsplatsombudsträff med Kommunal 
Mitt. Hon passade på att informerar om förslaget till personalpolicy. 
 
 

Beslutsexpedierat 
Akt 
 
 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 
Sida 
6(23) 

Datum 
2017-11-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 110 Dnr 00486/2013  

Rökfri arbetstid i Ljusdals kommun 

Personalutskottet beslutar 
 

1. Ärendet återremitteras för att ytterligare synpunkter ska inhämtas. 
 

2. Ärendet återkommer vid nästa sammanträde.  

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  
 
1. Policy för rökfri arbetstid antas. 
 
2. Implementeringsplanen för rökfri policy antas. 
 
3. Policyn börjar gälla sex månader efter beslut tagits. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 31 oktober 2017 
Förslag till policy 31 oktober 2017 
Implementeringsplan Rökfri kommun 31 oktober 2017 
Basenkäter vid införande och uppföljning av nya mer begränsande regler för 
tobaksbruk på arbetsplanen 31 oktober 2017 
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Yrkanden 

Lars Molin (M): ärendet återremitteras för att ytterligare synpunkter ska 
inhämtas.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna 
utskottet bifaller detta.  
 

Beslutsexpedierat 
Akt 

 
 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 
Sida 
8(23) 

Datum 
2017-11-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 111 Dnr 00449/2016  

Kvistabäckens flottningsled 

Allmänna utskottet beslutar 
 

1. Kommunen avser att bli ägare av Kvistabäcken flottningsled. 
 

2. Kommunchefen får i uppdrag att initiera en process tillsammans med 
Länsstyrelsen Gävleborg och markägaren som leder till att kommunen 
blir ägare av Kvistabäckens flottled.  

Sammanfattning av ärendet 

Kvistabäckens flottled är byggnadsminnesförklarad sedan 1994 men redan 
1974 tog Ljusdals kommun ett beslut i fullmäktige att ansvara för underhåll 
av anläggningen. Flottrännan och andra byggnationer i anslutning till bäcken 
ligger på mark som ägs av Sveaskog, men anläggningen har dock idag ingen 
formell ägare. En ägare av flottrännan är önskvärt utifrån flera aspekter för 
att ett byggnadsminne ska kunna drivas med hållbarhet.  
 
År 2006 gjordes en utredning av ägarförhållandena och den, och senare även 
länsstyrelsens jurister, har kommit till samma slutsats, att anläggningen idag 
saknar formell ägare.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 1 november 2017 
Presentation gällande Kvistabäcken 1 november 2017 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Kommunen avser att bli ägare av Kvistabäcken 
flottningsled. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna 
utskottet bifaller detta 
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Beslutsexpedierat 
Nicklas Bremefors 
Delegeringspärm 
Akt 
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§ 112 Dnr 00375/2017  

Ansökan från Ljusdalsbygdens museum om att få ta 
del av nettobehållningen från försäljningen av Hans 
Ers-gården 

Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
1. Till Ljusdalsbygdens museum utbetalas 764 535 kronor vilket utgör 

nettobehållningen av den tidigare genomförda försäljningen av Hans-
Ersgården. 
 

2. Medel anvisas ur balansräkningens skuldpost (764 535 kronor) till 
Ljusdalsbygdens museum.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun fick Hans-Ersgården i gåva år 1960. 2009 fick kommunen 
tillåtelse av Kammarkollegiet att sälja fastigheten med hänvisning till att 
”köpeskillingen ska användas till konstnärliga och kulturella strävanden vid 
Ljusdalsbygdens museum.” Sedan år 2009 finns nettobehållningen av 
försäljningen i kommunens balansräkning som en skuld till Ljusdalsbygdens 
museum. Ljusdalsbygdens museum anhåller nu i skrivelse att få 
nettobehållningen av försäljningen av Hans-Ersgården utbetald.  
 
Utifrån Ljusdalsbygdens museums flytt till nya lokaler och uppbyggnaden av 
densamma finner kommunchefen att kommunen bör se positivt på begäran 
om utbetalning. Utbetalningen medför ingen kostnad för kommunen då den 
finns bokförd som en skuld till Ljusdalsbygdens museum.  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens skrivelse 20 september 2017 
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§ 113 Dnr 00435/2017  

Krav från privatpersoner gällande förstört kött i 
samband med tillslag genomfört av kommunens 
miljöenhet 

Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
1. Skadeståndsanspråken mot Ljusdals kommun avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid miljöenhetens kontrollbesök fredagen 14 oktober 2016 vid den aktuella 
styckningsverksamheten stod det klart att bedrivande av denna typ av 
verksamhet kräver tillstånd enligt livsmedelslagstiftningen.  
Livsmedelsverket informerades under kontrollbesöket om att verksamheten 
som påträffades vid kontrollbesöket var tillståndspliktig. 
 
Trots denna information vidhöll Livsmedelsverket sitt ställningstagande att 
det var miljöenheten som skulle utreda ärendet och fortsätta genomförandet 
av kontrollen. Livsmedelsverket övertog dock ärendet på måndagen 17 
oktober 2016 eftersom de är kontrollmyndighet för styckningsverksamheter. 
 
Eftersom det inte kunde uteslutas att köttet som påträffades i den otillåtna 
verksamheten skulle komma ut till försäljning på öppna marknaden 
förseglades alla utrymmen där kött förvarades. Beslutet om att det kött som 
fanns i verksamheten skulle omhändertas och destrueras tog miljöenheten 
muntligt i samråd med Livsmedelverket samma dag som kontrollen 
genomfördes. Under kontrollen konstaterades att verksamheten var mycket 
omfattande och hade en rad allvarliga brister i bland annat hygienen. 
 
Fem privatpersoner har begärt skadestånd av staten (Livsmedelsverket) för 
destruerat livsmedel, men justitiekanslern har avslagit begäran med 
motiveringen att i svensk rätt är det en vedertagen skadeståndsrättslig princip 
att skador som tredje man drabbas av (i detta fall ovanstående personer som 
levererat djurkroppar för styckning) till följd av att någon annan (i detta fall 
verksamhetsutövaren) har drabbats av skada inte ersätts. 
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Lagstiftning 
Skadeståndslagen (1972:207) 3 kap 2 § 
 
Anspråket 
De fem privatpersonerna har inkommit med en skrivelse angående 
skadeståndsanspråk mot kommunen på totalt 105 020 kronor. 
 
Bedömning 
Miljöenhetens beslut riktades till verksamhetsutövaren. Det är därmed bara 
denne som kan anses vara drabbad av miljöenhetens beslut och skulle kunna 
kräva skadestånd för bortfall av inkomst eller skada på enskild egendom. 
 
Då de fem privatpersonerna har anlitat verksamhetsutövarens tjänster har de 
inte direkt varit föremål för miljöenhetens myndighetsutövning och kan 
därför inte heller begära skadestånd från kommunen enligt skadeståndslagen. 
 
Eftersom verksamhetsutövaren utan tillstånd har bedrivit en stycknings-
verksamhet som kräver ett tillstånd kan de klagande istället rikta skade-
ståndsanspråk mot honom som har bedrivit den olagliga verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse med bilagor 2 oktober 2017 
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§ 114 Dnr 00001/2017  

Tilläggsbudget 2018 och ELP 2019-2020 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Utbildningsnämndens budget utökas med 441 000 kronor för 2018, 

732 000 kronor för 2019 och 733 000 kronor för 2020. 
 

2. Omsorgsnämndens budget utökas med 38 000 kronor för 2018, 38 000 
kronor för 2019 och 38 000 kronor för 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

I regeringens budgetproposition för 2018 tillförs kommunsektorn riktade 
stadsbidrag för bland annat reformer inom utbildning och social omsorg. 
Budgetberedningen föreslår därför att utbildningsnämnden respektive 
omsorgsnämnden tilldelas medel för att verkställa regeringens intentioner 
under 2018, 2019 och 2020.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens skrivelse 20 oktober 2017 

Yrkanden 

Markus Evensson (S), Kristoffer Hansson (MP), Sören Görgård (C): bifall 
till kommunledningskontorets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna 
utskottet bifaller detta.  
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§ 115 Dnr 00431/2017  

Ansökan från JärvsöRådet om kommunalt lån 
alternativt borgen för upprustning av stationshuset i 
Järvsö samt byggandet av en handikapptoalett 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Kommunen ingår borgensförbindelse som säkerhet för lån på 900 000 

kronor till JärvsöRådet. 
 

2. Borgensåttagandet begränsas till 10 år.  

Sammanfattning av ärendet 

Den ideella bygdeföreningen JärvsöRådet äger och förvaltar fastigheten med 
stationshuset i Järvsö. Föreningen förvärvade fastigheten Ljusdal Öster-
Skästra 24:14 av Ljusdals kommun för 1 krona den 12 maj 2011 och har 
därefter renoverat och utvecklat såväl byggnad som lokaler. Hyresgäster är 
Destination Järvsö (turistbyrå och kontor) samt Jernhusen/Svenska 
Reseterminaler (vänthall för tågresenärer). För egen del disponerar 
JärvsöRådet lokaler för bygdeutveckling och tillhandahåller möteslokaler för 
ideella föreningar. 
 
JärvsöRådet har i samråd med Jernhusen/Svenska Reseterminaler funnit att 
vänthallen bör flyttas för att möjliggöra tryggare arbetsmiljö för turistbyråns 
personal samt minska möjligheterna för skadegörelse. Dessutom behöver 
entrén till vänthall och turistbyrå anpassas för funktionshindrade och ny 
toalett, anpassad för funktionshindrade, byggas i anslutning till den nya 
vänthallen. 
 
Eftersom Destination Järvsö växer och anställer ny personal är företaget i 
behov av större lokaler. För att möjliggöra detta avser JärvsöRådet renovera 
och anpassa lokalerna på övervåningen för Destination Järvsö. Därefter 
övertar bygdeföreningen Destination Järvsös tidigare lokaler på 
bottenvåningen. 
 
Renoverings- och ombyggnadsprojektet kostnadsberäknas till 900 000 
kronor plus moms enligt offert från Snickar-Markus, Järvsö.  
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Mäklarringen i Järvsö har den 26 augusti 2017 värderat fastigheten till 2,8 
miljoner kronor (+/- 200 000 kronor). En inteckning på 300 000 kronor finns 
uttagen och utgör pant för lån i Hälsinglands Sparbank (181 996 kronor per 
den 26 september 2017). 
 
En ny inteckning på 800 000 kronor (118 000 kronor finns i utrymme på 
befintlig inteckning) kostar 2 procent på inteckningsbeloppet i stämpelskatt 
och 375 kronor i expeditionsavgift, det vill säga 16 375 kronor. Dessutom 
tillkommer bankens avgifter. 
 
Eftersom den ideella bygdeföreningen JärvsöRådets verksamhet är 
angelägen för kommunens medborgare och besökare bör kommunen ingå 
borgensförbindelse som säkerhet för lån på 900 000 kronor i Hälsinglands 
Sparbank och därmed bespara föreningen kostnader för säkerhet i form av ny 
inteckning.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens skrivelse 12 oktober 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Kristoffer Hansson (MP): bifall till 
kommunledningskontorets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna 
utskottet bifaller detta.  
 
 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 
Sida 
16(23) 

Datum 
2017-11-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 116 Dnr 00134/2015  

Lägesrapport Köpingsutvecklingsprocessen 

Allmänna utskottet beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingschef Rolf Berg och arkitekten Hanna Gäfvert informerar om 
aktuell status på Köpingsutvecklingsprocessen. 
 
Ombyggnad pågår i Bokhandlargränd till en "Shared space-yta" vilket är 
en yta där samtliga fordonsslag delar på samma yta. Trottoarer kommer att 
tas bort inklusive avvattningsbrunnar. I stället kommer avvattningsrännor att 
byggas. Betongmarksten kommer att läggas på hela ytan. Belysning kommer 
att bli enhetlig och det kommer finnas parkeringsmöjligheter för cyklar. Ytan 
ska möbleras upp med en möbelserie "Ljusdalsmöbeln" som tagits fram i 
samarbete med teknikcollege på Slottegymnasiet. Bygget beräknas vara klart 
i maj 2018 
 
Postplan är betydligt mer komplext. Här vill man ha någon form av 
referensgrupp som ska jobba med idéer för Postplan. Seglet har aviserat att 
de är intresserade av att bygga bostadsrätter på Postplan 
 
Andra objekt i Köpingsutvecklingsprocessen: 
• Stationsgatan 
• Stadsparken 
• Resecentrum 
• Förbindelse Östernäs 
 
Östernäs - saneringsbehovet undersöks för att eventuellt kunna bygga 
bostäder 
 
En provtagningsplan är framtagen, men den har inte godkänts av 
länsstyrelsen ännu. När den godkänts ska provtagningen upphandlas och 
provtagning ske. 
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I Kvarteret Korpen planerar Seglet också för att bygga bostadsrätter. 
 
Väghållarfrågan genom Ljusdals centrum - Trafikverket jobbar med en 
vägplan. Om kommunen blir ägare till genomfarten finns möjligheter att 
skapa en trivsam miljö genom köpingen. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 117 Dnr 00541/2016  

Yttrande över Regional Infrastrukturplan 
(Länstransportplan) för Gävleborgs län 2018-2029 

Allmänna utskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Förslaget till yttrande godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg har upprättat förslag till Länstransportplan för Gävleborgs 
län för perioden 2018-2029. Länstransportplanen omfattar statligt 
finansierade investeringar i infrastruktur med undantag för stamvägnätet 
(främst europavägar) och järnväg. Planförslaget baseras på nu gällande 
Länstransportplan, ett antal förordningar, Regeringens direktiv samt ett antal 
regionala dokument. Länets kommuner har gjort så kallade inspel med 
redovisning av de åtgärder man vill ska ingå i planen. 
 
Förslaget är sänt på remiss till och med 17 november. Materialet har 
kompletterats i efterhand, och en uppdaterad version är daterad 19 oktober 
2017. Region Gävleborg anordnade den 26 oktober en remisskonferens där 
förslaget presenterades. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 31 oktober 2017 
Yttrande över förslag till regional infrastrukturplan (Länstrasportplan) för 
Gävleborgs län 2018-2029 
Remissversion Regional infrastrukturplan Gävleborg 2018-2029, 23 oktober 
2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): bifall till kommunledningskontorets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna 
utskottet bifaller detta.  



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 
Sida 
19(23) 

Datum 
2017-11-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 118 Dnr 00361/2017  

Yttrande gällande Regional Cykelplan - godkännande i 
efterhand 

Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. Yttrandet till Region Gävleborg gällande Regional Cykelplan godkänns 

i efterhand.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till Regional cykelplan för Gävleborgs län har varit utsänt på 
remiss, men Ljusdals kommun har med anledning av hur utskicket från 
Trafikverket skedde inte lämnat yttrande. Det finns nu möjlighet att med kort 
tidsfrist lämna ett yttrande som inte är politiskt beslutat.  
 
Beslut om godkännande och eventuella omprioriteringar av 
kommunledningskontorets förslag sker i efterhand.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 16 oktober 2017 
 
 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 
Sida 
20(23) 

Datum 
2017-11-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 119 Dnr 00400/2017  

Förslag från kommunens Jämställdhetsberedning 
gällande jämställdhetsintegrering av Ljusdals 
kommuns verksamheter 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Kommunchefen får i uppdrag att jämställdhetsintegrering sker av 

kommunens alla verksamheter. Startpunkten är en utbildning i 
jämställdhetsintegrering 25-26 januari 2018 via Sveriges Kommuner 
och Landsting. 
 

2. Inför varje mandatperiod sker utbildning i jämställdhetsintegrering för 
samtliga politiker. 
 

3. Jämställdhetsberedningen och demokratiberedningen ska rapportera om 
aktuellt arbete vid varje kommunfullmäktigesammanträde. 

 
Allmänna utskottets förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. 500 000 kronor anslås för jämställdhetsintegrering av kommunens 

verksamheter. 
 

2. Medel tas ur anslagna medel 2018 för projekt hållbart 
jämställdhetsarbete.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun undertecknade CEMR deklarationen 2010 vilket innebär 
att kommunen ska arbeta på bästa sätt utifrån de ramar och befogenheter som 
den egna organisationen har. Fram till idag har vi arbetat med jämställdhets-
integrering i delar av kommunens verksamheter. Främst inom förskola och 
skola samt omsorgsförvaltningen. Nu vill jämställdhetsberedningen 
intensifiera detta arbeta och att hela den kommunala verksamheten skall 
jämställdhetsintegreras. 
 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Datum 
2017-11-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Utifrån förslaget sätts nu 500 000 kronor av för detta arbete under 2018. 
Under 2018 kommer vi kunna påbörja detta arbete men då detta är ett 
långsiktigt arbete kan utökad finansiering komma att behövas även åren 
därefter.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 26 oktober 2017 

Yrkanden 

Markus Evensson (S), Kristoffer Hansson (MP): bifall till kommunchefens 
förslag. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna 
utskottet bifaller detta.  
 
 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 
Sida 
22(23) 

Datum 
2017-11-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 120 Dnr 00244/2017  

Begäran från omsorgsnämnden om projektmedel för 
konsultstöd och workshops gällande nytt 
omsorgsboende i Ljusdal 

Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. 300 000 kronor anslås till omsorgsnämnden till projektmedel för nytt 

äldreboende. 
 

2. Medel tas ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har beslutat att genomföra en förstudie gällande nytt vård- 
och omsorgsboende. För att genomföra detta har nämnden vänt sig till 
kommunstyrelsen med en ansökan om projektmedel om 300 000 kronor. 
 
Kommunchefen skriver i sin skrivelse att han finner det positivt att 
omsorgsnämnden utreder och analyserar behovet av nytt äldreboende. Ett 
nytt äldreboende som både täcker behovet av fler platser men som också är 
effektivt och med ny teknik klarar de ekonomiska förutsättningarna. Genom 
att anslå projektmedel enligt omsorgsnämndens ansökan stödjer 
kommunstyrelsen detta arbete.  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens skrivelse 31 oktober 2017 
Omsorgsnämndens protokoll 19 april 2017, § 47 
 
 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 
Sida 
23(23) 

Datum 
2017-11-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 121 Dnr 00285/2017  

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för 
äldreomsorgen och stöd och omsorg tredje kvartalet 
2017 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för 
äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande tredje kvartalet 2017.  
 
För tredje kvartalet finns totalt 15 rapporteringar till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO. 
 
Sju rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård- och 
omsorgsboende (vobo). 
 
Åtta rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger med funktionsnedsättning, 
SoL och LSS.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 26 oktober 2017 
Omsorgsnämndens protokoll 18 oktober 2017, § 124 
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