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 Diarienummer 
   KS 0037/16 
 
§ 30 
 
Aktuella personalfrågor 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Personalchef Maria Carlgren informerar om ett aktuellt personalärende. 
 
Vidare informerar hon om: 
 
• Förre chefen för samhällsutvecklingsförvaltningen Stig Olsson har slutat sin tjänstgöring 

i kommunen. En överenskommelse om anställnings upphörande och avgångssvederlag 
har träffats. 

 
• Förra chefen för omsorgsförvaltningen Marita Wikström kommer att bli kvalitets- och 

utvecklingschef på omsorgsförvaltningen och ingå i förvaltningsledningen. 
 
• När det gäller Rätt till heltid har uppföljning påbörjats som kommer att redovisas vid 

nästa personalutskott. 
 
• Rekryteringen av skoglig förvaltare pågår och intervjuer kommer att genomföras under 

vecka 11. 
 
• Priserva kommer att hålla en utbildning för chefer och skyddsombud i kommunen 

gällande en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket om Organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 

 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
 
 
  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-03-08 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

5 

 Diarienummer 
     
 
§ 31 
 
Prioritering av styrdokument, personal 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Vid personalutskottet i februari informerade personalchef Maria Carlgren om den modell för 
personal-/arbetsgivarpolitik som personalenheten tagit fram. 
 
Personalutskottet beslutade att en prioriteringslista ska tas fram samt tidsplan och förslag på 
resursbehov. 
 
Vid dagens sammanträde presenterar Maria Carlgren en plan för prioriteringar av arbetet på 
personalenheten. Aktiviteter finns utlagda längs en tidsaxel fram till och med maj 2017. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0109/16 
 
§ 32 
 
Rekryteringsrutin - förvaltningschef 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras. 

 
 

Sammanfattning  
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att föreslå en rutin för rekrytering av förvaltningschef. 
 
Rutinen innehåller samtliga de steg som bedöms nödvändiga vid rekrytering av 
förvaltningschef. Utöver den beräknade tidsåtgången är det rimligt att anta att ytterligare cirka 
tre månader kan beräknas för att invänta tillträde. Rutinen gäller vid alla rekryteringar av 
förvaltningschef inklusive tillförordnad med flera. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att rekryteringsrutinen gällande förvaltningschef godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Prioriteringar av styrdokument, personal 26 februari 2016 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S): ärendet återremitteras. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Kommunledningskontoret  
Akt 
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   KS 0012/15 
 
§ 33 
 
Årsredovisning 2015 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
2. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar om det preliminära resultatet för 2015. 
 
Det preliminära resultatet visar på ett litet överskott med 2,8 miljoner kronor. Detta trots att 
nämndernas avvikelse är på -23,3 miljoner kronor, där omsorgsnämndens underskott är på 37 
miljoner kronor. 
 
Att kommunen klarar ett positivt resultat beror på en del intäkter av engångskaraktär såsom 
extra utdelning från Ljusdalshem, återbetalning från AFA, flyktingpeng samt 
komponentavskrivning som kommer att ge lägre avskrivningar även 2016 och framåt. 
 
Det finns också kostnader av engångskaraktär som handlar om borgensåttagande Samkraft 
och om försäkringskostnader för branden och dessa är Nicklas Bremefors inte helt säker att 
revisorerna kommer att godkänna även om de borde passa in under synnerliga skäl i 
balanskravsutredningen. 
 
Balanskravsresultatet att täcka från 2014 är - 4 miljoner kronor. 
 
 
Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen  
Akt  
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§ 34 
 
Reviderad budget 2016 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
2. Ärendet skickas till kommunstyrelsen  
 
 
Sammanfattning  
 
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar om revideringar som behöver göras i årets 
budget  
 
Detta har två orsaker: 
 
Kommunen inför komponentavskrivning. Fastighetsbeståndet har gåtts igenom och nu finns 
komponentavskrivning på allt, vilket renderar lägre kostnader för fastighetsenheten och också 
borde ge lägre hyreskostnader. Detta gör att även budgeten kan behöva revideras.  
 
Kommunen har fått flyktingpengar från staten, 27 miljoner kronor (varav 2 miljoner kronor 
har använts under 2015) och dessa borde rendera en tilläggsbudget för 2016 till de nämnder 
som har kostnader för flyktingmottagande. En möjlighet är också att dela upp pengarna på 
kommande år då det troligtvis inte kommer mer pengar från staten. Pengarna kan förslagsvis 
användas till kostnader som inte kan återsökas. 
 
Ett färdigt förslag ska finnas till kommunstyrelsen i april då beslut bör fattas i 
kommunfullmäktige samma månad. 
 
 
Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen  
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0032/16 
 
§ 35 
 
Budgetdirektiv 2017-2019 
 
Allmänna utskottets beslutar 
 
1. Direktiv och förutsättningar, enligt detta dokument ska gälla för budgetarbetet 2017 samt 

ELP 2018-2019.   
 
 
Sammanfattning  
 
Budgetprocessen styrs av Planen för budget och budgetuppföljning. De årliga 
förutsättningarna regleras i Budgetdirektiven.   
 
Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. För 
2015 och 2016 beräknas BNP öka med drygt 3 procent årligen. För budgetperioden 2017-
2019 beräknas den svenska ekonomin befinna sig i konjunkturell balans där varken låg- eller 
högkonjunktur råder. Tillväxten av BNP under perioden beräknas till ca: 2 procent årligen. 
 
Kommunernas kostnader ökar i snabb takt och beräknas fortsätta att öka under 2017-2019. 
Orsaken är främst en kraftig befolkningstillväxt orsakad av en omfattande flyktinginvandring. 
Detta medför ett ökande behov av kommunala investeringar samt ett ökat behov av skola, 
vård och omsorg. 
 
Under 2015-2016, med en högre tillväxt av skatteunderlaget, beräknas kommunerna klara en 
ekonomi i balans. För 2017-2019 men en lägre tillväxt kommer kommunerna ha svårt att 
klara de ökande kostnaderna. 
 
Bokslutet är i skrivande stund inte klart för 2015. Utifrån prognoserna kommer Ljusdals 
kommun att redovisa ett överskott som återställer det negativa balanskravet (-4 miljoner 
kronor). Överskottet är till stor del skapat av intäkter av engångskaraktär. Återbetalning har 
skett av AFA-premier med 10 miljoner kronor. Utdelning från Ljusdalshem med 3,5 miljoner 
kronor på grund av försäljning av fastigheter har genomförts. Ljusdalshem har också 
återbetalat ett villkorat aktieägartillskott med 9,6 miljoner kronor. För 2015-2016 har också 
kommunerna erhållit extra statsbidrag för ökande kostnader för flyktingmottagande. För 
Ljusdals kommun 27 miljoner kronor. Merparten av dessa kommer att redovisas som intäkter 
2016. Med dessa extra intäkter klarar kommunen också att täcka det kraftiga underskott som 
omsorgsnämnden beräknas redovisa för 2015. Utan dessa extra intäkter skulle resultatet för 
2015 vara negativt. Därmed kan man konstatera att den underliggande kostnadsnivån i 
kommunen är för hög. Att förlita sig på extra intäkter, som under 2015, är inte hållbart i 
längden.  
 
 
 
Forts s 10 
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 Diarienummer 
   KS 0032/16 
 
§ 35 forts 
 
Budgetdirektiv 2017-2019 
 
För 2016 kommer det extra statsbidraget för flyktingar att underlätta finansieringen av den 
höga kostnadsnivån. För 2017-2019, när ökningen av skatteunderlaget beräknas stagnera och 
inget extra statsbidrag finns, är det stor risk för nya negativa resultat.  
 
I samband med budget 2016 antogs finansiella mål som skall gälla till och med 2020. Detta i 
enlighet med antagna riktlinjer för God ekonomisk hushållning i Ljusdals kommun. 
 
Budgetprocessen 
I juni tar Kommunfullmäktige beslut om budget 2017 samt ELP 2018-2019 innehållande 
drift- och investeringsramar för nämnderna.  Dessa budgetramar baseras på ELP 2017-2018 
men kan komma att förändras under vårens budgetprocess. Förändringar kan bero på politiska 
prioriteringar utifrån de övergripande målen, ändrad kapitalkostnad, befolkningsutveckling, 
löneökningar eller andra förändringar av de ekonomiska förutsättningarna (till exempel 
förändrade skatteintäkter).  
 
För att budgetberedningen skall kunna lämna sitt förslag till budgetramar måste nämnderna 
senast den 30 april ha beslutat och inkommit med synpunkter på möjligheten att klara budget 
2017-2019 utifrån budgetramen i ELP. Om nämnden anser att ytterligare resurser behövs 
måste behov av ökad ram motiveras samt konsekvenserna av en oförändrad ram beskrivas.   
 
Beräkningsförutsättningar 
 
Prisförändringar: 
Generella löneökningar kompenseras ur central lönepott. 
Nivån på PO-påslaget beräknas till 38,46 procent (38,46 procent 2016). 
Internräntan föreslås vara 1,75 procent (2,5 procent 2016)  
Kapitalkostnadernas förändring beräknas centralt och påverkar budgetram enligt riktlinjer.  
Interna priser (städpriser, kostpriser och fastighetshyror) fastställs av internprisberedningen. 
Kompensation för inflation justerar budgetram enligt riktlinjer. 
Maxtaxor uppräknas efter maxtaxans konstruktion. 
Indexerade avtal uppräknas enligt avtalat index. 
Kostnader för Maskiner och inventarier under ett basbelopp hänförs till driftbudgeten. 
 
Volymförändringar: 
Förändringar på grund av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller av myndighet eller av 
annan orsak som är tvingande läggs in. 
 
För verksamheter som använder modeller (nyckeltal) för att beräkna resursbehov/fördelning 
används uppdaterade eller senast kända beräkningar. (Här bestämmer respektive förvaltning 
vilka versioner som ska gälla). 
 
 
Forts s 11 
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 Diarienummer 
   KS 0032/16 
 
§ 35 forts 
 
Budgetdirektiv 2017-2019 
 
 
Principer för dokumentation 
Alla budgetberäkningar med motivering ska dokumenteras och sammanställas på 
nämnd/förvaltningsnivå. För de förändringar/utökningar som ska begäras/prövas särskilt ska 
tillräckligt och relevant underlag bifogas som motiverar behovet av utökad ram samt 
konsekvenser av oförändrad ram.  
 
Om förutsättningarna förändras och nya direktiv eller andra riktlinjer behövs kan dessa ges av 
budgetberedningen. Detaljerade anvisningar om det övergripande budgetarbetet lämnas av 
ekonomienheten. Anvisningar om budgetarbetet på nämndsnivå lämnas av respektive 
förvaltning.   
 
Beslutsunderlag  
 
Ekonomichefens skrivelse 1 mars 2016  
 
 
Beslutsexpediering  
Omsorgsnämnden  
Utbildningsnämnden  
Akt  
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§ 36 
 
Budgetramar för kommunledningskontoret 2017 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Förslag till kommunledningskontorets budgetramar 2017 och ELP 2018-2019 för drift 

och investering godkänns. 
 

 
Sammanfattning  
 
Driftbudgeten för kommunledningskontoret har beräknats utifrån beslutad ekonomisk 
långsiktsplan (ELP) för 2017 och 2018 med ett antal äskanden utöver ram. 
För 2018 och 2019 täcks en del av de begärda utökningarna av den uppräkning av 
budgetramen för generella kostnadsökningar som årligen görs. 
 
Verksamhetsledningen har en ny tjänst som strateg från och med 2016 som inte är 
budgeterad. Kontot för sponsring har under flera år varit underbudgeterat och därför begärs nu 
en utökning av budgetramen för att överensstämma med de verkliga kostnaderna. 
Ett överskott mot budget finns för anslaget till Leader Hälsingebygden vilket har justerats i 
förslaget. 
 
Ramsjöprojektet har under 2017 en projektledare anställd där kostnaderna för lön samt övriga 
kostnader inte är budgeterade. Ansökan om bidrag från Jordbruksverket har ännu inte 
behandlats av verket. 
 
Stenegård har, på grund av att Arbetsmarknadsenheten inte längre har möjlighet att ha 
personal i trädgården, ett behov av ytterligare medel för att kunna bibehålla skötsel och drift i 
trädgården genom att anställa egen personal. Behovet kan till viss del täckas av samarbete 
med integrationsverksamheten. 
 
Hos Inköpsverksamheten kommer en skoglig tjänst att tillsättas under 2016 som inte är 
budgeterad. 
 
Informationsenheten har behov av skyltar och annan teknisk utrustning och har därför ett 
behov av en utökad budgetram för detta. Till största delen finansieras detta inom egen 
budgetram. 
 
Kommunkansliet beräknas få lägre distributionskostnader, vilket medför att budgetramen kan 
sänkas med motsvarande. 
 
 
Forts s 13
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 Diarienummer 
   KS 0032/16 
 
§ 36 forts  
 
Budgetramar för kommunledningskontoret 2017 
 
Personalenheten har förslag på att införa ett nytt arbetssätt, vilket då medför en utökning med 
en kontorsmodul och begär därför utökning i budgetramen för detta. 
 
Investeringsbudgeten har beräknats utifrån beslutad ekonomisk långsiktsplan för 2017 och 
2018. För 2019 ligger budgetförslaget i samma nivå som för 2018. Utöver detta finns inga 
ytterligare förslag till utökningar. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 24 februari 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0059/16 
 
§ 37 
 
Inbjudan till Partnerskap Fjällvägen 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun ska medverka i bildandet av partnerskap Fjällvägen. 

 
2. Ljusdals kommun ska representeras i rådslag och styrgrupp av person som utses vid 

senare tillfälle. 
 

 
Sammanfattning  
 
Projekt Fjällvägen startade i april 2012 och avslutades i september 2015. Syftet har varit att 
skapa goda förutsättningar för person- och godstransporter på vägarna 83 och 84, den cirka 40 
mil långa sträckan Tönnebro-norska gränsen. I projektet har destinationer, kommuner och 
regioner medverkat och svarat för finansiering. Bollnäs kommun har varit projektägare. 
Trafikverket har medverkat i egenskap av ansvarig väghållare. 
 
Aktuellt läge 
Projektsamarbetet har bland annat inneburit att hela stråket, med dess funktioner, brister, 
bedömd utvecklingspotential med mera beskrivits i en så kallad stråkanalys.  
I denna anges ett antal åtgärder som anses nödvändiga för att stråket skall kunna motsvara de 
funktionskrav som ställs. 
 
Delar av stråket kommer att åtgärdas inom ramen för respektive regions länstransportplan, 
bland annat sträckan Bollnäs-Arbrå. Mycket kommer dock att återstå även efter dessa 
åtgärder, och en samsyn längs stråket anses nödvändig för att framtida åtgärder skall ske där 
de gör bäst samlad nytta. 
 
Behov av samverkan 
Erfarenheter av projektsamverkan har visat på stora fördelar i att samordna intressen och 
aktiviteter. Offentliga aktörer har samverkat med destinationsbolag och företrädare för 
godstransportföretag. En gemensam målbild har utarbetats, och samsyn har funnits om vilka 
åtgärder som i första hand skall prioriteras. 
 
Förslaget 
En inbjudan till medlemskap/associerat medlemskap har nu skickats till de parter som 
medverkat i projekt Fjällvägen. Syftet med bildandet av ett partnerskap är att få till stånd en 
organisation som mer långsiktigt verkar för att ge vägmässiga förutsättningar som bidrar till 
att skapa en hållbar regional utveckling och ökad attraktionskraft för området. 
 
Forts s 15
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 Diarienummer 
   KS 0059/16 
 
§ 37 forts 
 
Inbjudan till Partnerskap Fjällvägen 
 
För Ljusdals kommuns del är ett fullvärdigt medlemskap enligt inbjudan det som anses 
aktuellt. Detta innebär att man förutom deltagande i aktiviteter även förbinder sig att 
medverka till partnerskapets finansiering i form av en årlig medlemsavgift. Denna är relaterad 
till befolkningstal, och årsavgiften för en kommun med 10 000-20 000 invånare uppgår till 
20 000 kronor. 
 
Förslaget innebär även att de blivande medlemmarna skall utse en representant som deltar i 
partnerskapets så kallade rådslag. Ett möte där bildande av partnerskapet sker förväntas äga 
rum i månadsskiftet mars/april 2016. 
 
Svar önskas till Bollnäs kommun senast den 1 mars. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 12 februari 2016 
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP), Harald Noréus (L), Markus Evensson (S): bifall till 
kommunledningskontorets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
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   KS 0096/16 
 
§ 38 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2016 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej färdigbehandlade motioner 
och medborgarförslag per den 25 februari 2016. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisning göras till kommunfullmäktige i 
april och november månad. 
 
Redovisningen innehåller sex motioner och 17 medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 29 februari 2016 
Reovisning av ej behandlade motioner och medborgarförslag 25 februari 2016 
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   KS 0378/15 
 
§ 39 
 
Revisionsrapport - Omsorgsnämndens ansvarsutövande 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Omsorgsnämndens rapporterade vidtagna åtgärder godkänns. 
 
2. Beslutet ska delges kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
Sammanfattning  
 
På uppdrag av Ljusdals kommuns förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en fördjupad 
granskning avseende omsorgsnämndens ansvarsutförande. Denna granskning syftade till att 
bedöma omsorgsnämndens förmåga att ta sitt ansvar genom att styra och följa upp 
verksamheten. 
 
Revisionen har identifierat brister som anges som områden nämnden behöver förbättra. Dessa 
gäller risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan och det ekonomiska resultatet 2014. 
 
Nämnden har inkommit med redogörelse för de åtgärder man vidtagit. 
 
Kommunchefen skriver i sin bedömning att baserat på den skrivelse och beslut som inkommit 
från nämnden och dess förvaltning torde det vara rimligt att göra bedömningen att man på ett 
tillfredsställande sätt hanterat och åtgärdat revisionsunderlagets synpunkter.  
 
En internkontrollplan för 2016 är upprättad och har föregåtts av risk- och väsentlighetsanalys. 
Nämnden har vidare vidtagit särskilda åtgärder för att åstadkomma en tätare och tydligare 
kontroll av det ekonomiska verksamhetsutfallet för att på ett mer relevant sätt följa upp dess 
ekonomiska ansvar. Dessutom har nämnden såväl under 2015 som under 2016 fattat beslut 
som avser förbättra den ekonomiska situationen. 
 
Beslutsunderlag: 
 
Omsorgsnämndens protokoll, 10 februari 2016 § 30 
Omsorgsförvaltningens skrivelse, 1 februari 2016  
Revisionsrapport, Omsorgsnämndens ansvarsutövande, Ljusdals kommuns revisorer/PwC, 18 
maj 2015 
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 Diarienummer 
   KS 0238/15 
 
§ 40 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg gällande kvartal fyra 2015 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut för äldreomsorgen och 
stöd och omsorg gällande kvartal fyra 2015. 
 
För fjärde kvartalet 2015 fanns totalt tjugosju Ej verkställda beslut att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporter rör verksamhetsområdet 
äldreomsorg och insatsen vård och omsorgsboende (vobo). Det innebär att det är 27 personer 
som fått vänta mer än tre månader på verkställighet av beviljat vobo. 
 
Tre personer har tackat nej till erbjudet boende på grund av att det är fel ort som erbjudits. 
Under fjärde kvartalet har två personer återtagit sin boendeansökan då de blivit piggare och 
anser sig kunna bo kvar i ordinärt boende med hemtjänstinsatser.  
 
För några personer har insatsen korttidsplats i väntan på vobo beviljats då omvårdnadsbehovet 
inte kunnat lösas med hemtjänstinsatser, men de flesta bor hemma med varierande omfattning 
av hemtjänst, som mest sju gånger per dag. Väntetiden uppgår från cirka cirka tre månader till 
ett år.  
 
Av de tjugosju ärenden som rapporterades var elva ärenden verkställda vid 
rapporteringstillfället. I sammanställningen framgår väntetid/orsak samt vilka insatser 
kommunen beviljat under väntetiden. 
 
Beslutsunderlag  
 
Omsorgsnämndens protokoll 22 december 2015, § 19 med tillförande rapportering. 
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 Diarienummer 
   KS 0239/15 
 
§ 41 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen gällande kvartal fyra 2015 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut för individ- och 
familjeomsorgen gällande kvartal fyra 2015. 
 
Rapportering till IVO avser kvartal fyra, 1 oktober till 31 december 2015. Av 
kvartalsrapporten framgår att det finns fem gynnande beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum för IFO, Individ- och familjeomsorg.  
 
Första beslutet gäller bistånd med kontaktfamilj som beviljades den 10 mars 2015. Insatsen 
har inte kunnat verkställas på grund av att lämplig kontaktfamilj inte har hittats. Förslag på 
kontaktfamilj har funnits men kontaktfamiljen har sedan tackat nej. Rekrytering av 
kontaktfamilj har fortsatt och den 21 dec 2015 verkställdes beslutet då lämplig kontaktfamilj 
hittades. 
 
Andra beslutet gäller från 16 juni 2015. Insatsen har inte kunnat verkställas på grund av att 
ingen lämplig kontaktperson hittats, förslag har funnits men uppdraget har inte passat 
kontaktpersonens tider. 
 
Tredje, fjärde och femte beslutet gäller bistånd med kontaktfamilj som beviljades den 14 juli 
2015. Insatsen har inte kunnat verkställas på grund av att ingen lämplig kontaktfamilj har 
hittats. Rekrytering av kontaktfamilj fortsätter. 
 
Individrapport skickas till IVO. 
 
I sammanställning framgår insats/väntetid/orsak för ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Omsorgsnämndens protokoll 10 februari 2016, § 18 med tillhörande rapportering. 
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 Diarienummer 
   KS 0312/13 
 
§ 42 
 
Val av ledamot och ersättare till Partnerskapet Atlantbanans rådslag 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Sören Görgård väljs tills ordinarie ledamot i Rådslaget för perioden 26 februari 2016 till 

31 december 2018. 
 

2. Lars Molin väljs till ersättare i Rådslaget för perioden 26 februari 2016 till 31 december 
2018. 
 

3. Till ordinarie ledamot i styrgruppen nomineras Sören Görgård. 
 

4. Till ersättare i styrgruppen nomineras Markus Evensson. 
 
 
Sammanfattning  
 
Partnerskapet Atlantbanan har som övergripande uppgift att verka för utveckling av Norra 
Stambanan och Mittbanan och trafiken på dessa banor från Stockholm/Arlanda via Gävle, 
Bollnäs, Ljusdal mot Storlien och vidare mot Trondheim respektive mellan Sundsvall och 
Storlien och vidare mot Trondheim.  
 
Alla berörda kommuner och regioner respektive länsstyrelsen längs stråket inbjuds att ingå i 
partnerskapet. Organisationen är inte en juridisk person utan ett organiserat samarbete som vi 
kallar Partnerskapet Atlantbanan. Det innebär att de ställningstaganden som görs inom ramen 
för partnerskapet har karaktären av rekommendationer för respektive deltagande part. 
 
Sören Görgård har utsetts att delta, och har deltagit, vid bildandemöte för Partnerskapet 
Atlantbanan den 26 februari 2016. 
 
Partnerskapets högsta organ är det årliga Rådslaget, där samtliga medlemmar i partnerskapet 
inbjuds att delta. Rådslaget bestämmer årligen vilken region/länsstyrelse som ska ansvara för 
sekreterarskapet under nästkommande år. Ansvaret för sekreterarskap i partnerskapet roterar 
mellan regionerna/länsstyrelsen. Rådslaget utser också styrgrupp, och ordförande för denna, 
för kommande år. Alla parter ska beredas plats i styrgruppen och alla tre planeupprättare ska 
finnas representerade i styrgruppen. Planupprättarna från Region Gävleborg och Region 
Jämtland-Härjedalen ska representeras av en politiker i styrgruppen och Länsstyrelsen 
Västernorrland representeras av en tjänsteman. Styrgruppen utses av Rådslaget och där utses 
även den som ska vara ordförande för styrgruppen. Vid behov kan ytterligare sakkunniga 
delta på styrgruppsmötena. Styrgruppen har det löpande övergripande ansvaret för 
verksamheten.  
 
Forts s 21 
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 Diarienummer 
   KS 0312/13 
 
§ 42 forts 
 
Val av ledamot och ersättare till Partnerskapet Atlantbanans rådslag 
 
 
Styrgruppen ska till det årliga rådslaget ta fram förslag till verksamhetsplan som beskriver 
vilka strategiska frågor som ska drivas tillsammans under kommande år. Styrgruppen instiftar 
ett ”arbetsutskott” som består av 3-5 personer. 
 
Partnerskapet Atlantbanan kommer att fungera som språkrör för vår kommun när det gäller 
trafik på Norra Stambanan, och i synnerhet interregional trafik med riktning såväl söder- som 
norrut. Denna trafik bildar tillsammans med den regionala trafiken det utbud av rälsbundna 
person- respektive godstransporter vilken erbjuds kommunmedlemmar och företag. Således är 
partnerskapet av mycket stor betydelse för kommunen varför det torde vara av vikt att de som 
representerar kommunen i rådslaget bär med sig ett starkt politiskt mandat. 
 
Det är rimligt att utse/nominera en ordinarie ledamot i rådslaget och en ersättare. 
Sedan det ursprungliga förslaget till konstitution för partnerskapet har det tagits hänsyn till 
bland andra vår kommuns synpunkter på styrgruppens sammansättning. Därför garanteras nu 
alla parter plats i styrgruppen.  
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunchefens skrivelse 7 mars 2016 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S): 
1. Till ordinarie ledamot i styrgruppen nomineras Sören Görgård. 
2. Till ersättare i styrgruppen nomineras Markus Evensson. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0258/15 
 
§ 43 
 
Nominering av kandidater till LAG-gruppen, Leaderområde Utveckling 
Hälsingebygden 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Sören Görgård (C) och Markus Evensson (S) nomineras till kandidater till den 

kommande LAG-gruppen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Den 25 februari 2016 beslutade Jordbruksverket att godkänna Leaderområde Utveckling 
Hälsingebygden för programperioden 2014-2020.  
 
Vid fjolårets föreningsstämma valdes Markus Evensson till LAG-ledamot från offentlig 
sektor för Ljusdals kommun på ett år. Nu ombeds Ljusdals kommun att nominera ny kandidat 
som LAG-ledamot från offentlig sektor för Ljusdals kommun på två år (2016-2018). Då 
Jordbruksverket har krav på att LAG är en aktiv och transparent grupp med jämn fördelning 
mellan kön, ålder och utländsk bakgrund som baseras på hur befolkningsstrukturen ser ut i 
området vill valberedningen att en till två kandidater nomineras så att valberedningen ges 
alternativa möjligheter till urval till den kommande LAG-gruppen. 
  
Övriga LAG-ledamöter från Ljusdals kommun, Anna-Lena Wallin från privat sektor och 
Evelina Envall från ideell sektor blev vid fjolårets stämma båda valda på två år och sitter till 
2017. 
  
Årets föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 5 april 2016. 
 
Beslutsunderlag  
 
Skrivelse från valberedningen 4 mars 2016 
Beslut från Jordbruksverket 25 februari 2016 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S): Sören Görgård (C) och Markus Evensson (S) nomineras till kandidater 
till den kommande LAG-gruppen. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0129/16 
 
§ 44 
 
Representant till Bolagsstämma samt ägarsamråd för Inlandsbanan 
2016 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras. 
 
 
Sammanfattning  
 
Inlandsbanan AB och dess dotterbolag Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB 
inbjuder till bolagsstämma den 27 april 2016 i Östersund. 
 
Ljusdals kommun ska utse en representant till stämman. 
 
Beslutsunderlag  
 
Inbjudan till bolagstämma 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S): ärendet återremitteras. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.   
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