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§ 10 Dnr 00062/2021  

Sjukstatistik fjärde kvartalet 2021 

Personalutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har under detta år påverkats mycket av den pågående 

pandemin, vilket också syns i sjukfrånvarostatistiken. Året 2021 började med 

en högre sjukfrånvaro på totalen 11,3 procent i jämförelse med tidigare 

nivåer på 9 procent under 2017-2019.  

 

Under året 2021 har mål beslutats för sjukfrånvaron i Kommunstyrelsens 

personalutskott genom att öka frisktalen och minska sjukfrånvaro till 7,3 

procent för kommunen. Under kvartal 3 var sjukfrånvaron 8,3 procent och 

visst kändes det hoppfullt. Sammanfattningsvis har Ljusdals kommuns 

sjukfrånvaro sjunkit under kvartal 2 och 3, det omfattar män och kvinnor, 

korttids- och långtidssjukfrånvaro för att under kvartal 4 öka till 11,7 

procent. Trots detta har Ljusdals kommun ackumulerat över året ändå sänkt 

sin sjukfrånvaro från 11,3 procent till 10,2 procent.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 februari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 11 Dnr 00171/2020  

Rätt till heltid 

Personalutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Information noteras till protokollet. 

 

2. Personalutskottet vill återkommande följa processen.  

Sammanfattning av ärendet 

Redan 2014 fattade politikerna i Ljusdals kommun beslut om att arbeta för 

att öka sysselsättningsgraden från deltid till heltid för anställda. Uppdraget 

innebar de kommande fyra åren att ta fram regelverk, rutiner och att hantera 

budgetfrågor kring detta beslut. 

 

Parallellt med detta slöts år 2016 en överenskommelse mellan arbetsgivaren 

och arbetstagarorganisationen Kommunal. Det handlar om ett centralt 

kollektivavtal där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens 

kvinnodominerade verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Kommunal och har en 

partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats. 

 

Uppföljning av arbetet med rätt till heltid samt Heltidsresan togs upp under 

våren 2021. Kommunstyrelseförvaltningen föreslog att rätt till heltid ska 

upphävas då Heltidsresan inkluderar och har målsättningen att öka antalet 

heltidstjänster i kommunen.  

 

Inför att förslaget ska tas vidare till kommunstyrelsen för beslut föreslogs att 

arbetsgivaren genomför förhandlingar enligt MBL. Detta för att på så sätt 

förankra och att arbetstagarorganisationerna ska bli inkluderade samt ges 

möjlighet att förmedla sina synpunkter till arbetsgivarens förslag. Vid 

förhandlingen var förslaget att rätt till heltid ska upphöra från 1 mars 2022. 

Med tanke på att förhandlingarna har dragit ut på tiden föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen bestämmer datum från 

när beslutet ska gälla. 
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Sammanfattningsvis föreslår kommunstyrelseförvaltningen att ärendet tas 

vidare till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 17 februari 2022 

MBL-protokoll 16 februari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 12 Dnr 00444/2021  

Ansökan från Föreningen Hälsingehambon om 
sponsring för 2022 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Hälsingehambon sponsras med totalt 30 000 kronor. 

 

2. Pengarna tas från sponsringskontot. 

 

3. Ljusdals kommun uppmärksammar Hälsingehambon med minst tre 

inlägg på social medier – ett innan, ett under och ett efter evenemanget- 

med hjälp av föreningens utkast till text och bild.  

 

4. Hälsingehambon uppmuntras att arbeta för att säkerställa tillgänglighet 

för alla på sitt evenemang samt att aktivt arbeta för inkludering.         

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Hälsingehambon har ansökt om pengar för att arrangera själva 

Hälsingehambon samt hambokurser innan evenemanget. Hälsingehambon 

går i tre etapper- Hårga, Arbrå och Järvsö, fördelat på olika sorters underlag. 

Dagen avslutas med finaler på Stenegård. Resor mellan etapperna ordnar 

man själv, samåkning uppmuntras.  

 

Ansökan anses vara korrekt, men saknar mer djupgående information om hur 

man kan vara tillgänglig för personer med funktionsvariationer, till exempel, 

samt hur man tänker nå ut till en bred målgrupp med inbjudan. Föreningen 

uppmuntras därför att tänka på detta lite extra i sin planering.  

 

Kommunikationsenheten på Ljusdals kommun kan vara behjälplig i detta.  

 

Både fritids- och kulturchef har kontaktats i en intern remiss och stödjer 

ansökan.            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 februari 2022 
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Yrkanden 

Iréne Jonsson (S), Solange Nordh (C) och Sören Görgård (C): bifall till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Föreningen Hälsingehambon 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Akt 
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§ 13 Dnr 00032/2022  

Utökning av Järvsöklackens naturreservat 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Nedanstående tilläggsbeslut ska i sin helhet gälla för utökning av 

Järvsöklackens naturreservat: 

 

1. Ljusdals kommun beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken 

(1998:808) att Järvsöklackens naturreservat, inrättat av Ljusdals 

kommun  9 september 2011, dnr KS 544/09, ska ha den utökade 

geografiska omfattning som framgår av bifogad karta, bilaga 1, 2, 4 och 

5. För den tillkommande delen ska beslutet om bildande av 

Järvsöklackens naturreservat gälla i sin helhet med syfte, skäl och 

föreskrifter enligt 7 kap 5 § första och andra styckena, 6 § och 30 § 

miljöbalken. Beslutskartan uppdateras med den nya gränsen samt att 

gränsen markeras i fält. 

 

2. Ljusdals kommun beslutar vidare att den tillkommande delen ska ingå i 

skötselområde B i gällande skötselplan, daterad 9 september 2011, dnr 

KS 544/09. Skötselplanens karta uppdateras enligt kartbilaga 3. 

 

3. Förevarande beslut träder i kraft när det vinner laga kraft. Beslutet riktar 

sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 

rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservats-

området. Föreskrifterna enligt punkten C om rätten att färdas och vistas 

inom naturreservatet och om ordningen i övrigt inom naturreservatet 

träder dock i kraft den dag som framgår av kungörelsen i länets 

författningssamling, och dessa föreskrifter gäller därvid enligt 7 kap. 30 

§ andra stycket miljöbalken omedelbart, även om de överklagas.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun bildade år 2011 Järvsklackens naturreservat. 

Naturreservatet omfattade en total areal av 83,6 hektar och är nu ett av 

kommunens mest besökta naturreservat. För att få en bättre upplevelse av 

entrén till naturreservatet, finns behov att utöka  naturreservatet genom att 

ytterligare mark avsättas i anslutning till denna. Detta löstes år 2013 genom 
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att ett markbyte genomfördes med berörd intilliggande markägare. I den 

norra delen av naturreservatet finns även behov av en mindre justering av 

gränsen, där gränsen nu rätas ut, för att underlätta framtida skötsel och att 

långsiktigt tydliggöra gränsen mot intilliggande skogsmark. Dessa 

förändringar behöver nu fastställas i ett tilläggsbeslut om utökning av 

naturreservatet. 

 

Tilläggsbeslutet innebär att den inbytta skogsmarken om 0,64 hektar vid 

entrén tillförs naturreservatet samt att ytterligare 0,28 hektar av kommunens 

mark i den norra delen av naturreservatet tillförs. Totalt innebär det nya 

beslutet en total ökning av naturreservatet med 0,92 hektar. Skogsområdet 

vid entrén utgörs till större delen av ung röjd lövskog samt ett mindre orört 

område med äldre barr- och lövträd (cirka 50-70 år) i anslutning till själva 

entrén. Skogen i norr består av små bestånd med ung (cirka 15 år) tallskog 

eller lövskog med barrinslag. Ungskogarna kommer med tiden att växa in i 

naturreservatet och även på sikt erhålla naturvärden. Den skogsmark som nu 

tillförs naturreservatet bedöms i dagsläget inte innehålla några utpekade 

naturvärden och inte heller några betydelsefulla ekonomiska värden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 31 januari 2022 

Bilaga 1-5, 31 januari 2022 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Iréne Jonsson (S), Jonny Mill (LB) och Solange Nordh 

(C): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 14 Dnr 00418/2021  

Yttrande över nationell plan för transport-
infrastrukturen 2022-2033 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Yttrandet godkänns.      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska yttra sig över den nationella planen för infrastruktur för 

perioden 2022-2033. Svaret ska vara inlämnat senast 28 februari 2022. 

 

Kommunen kommer att lämna ett gemensamt yttrande tillsammans med 

Bollnäs, Ovanåkers och Ockelbos kommuner. 

  

Kommunstyrelsen beslutade 10 februari 2022, § 27 att arbetsutskottet får 

delegation att besluta om yttrandet.            

 

Ett färdigt yttrande finns nu att besluta om.  

Beslutsunderlag 

Gemensamt yttrande 17 februari 2022 

Kommunstyrelsens protokoll 16 februari 2022, § 27 

Utkast gemensamt yttrande 9 februari 2022 

Förslag till beslut 2 februari 2022 

Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 3 

Gemensamt inspel 21 januari 2022 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S), Solange Nordh (C) och Sören Görgård (C): bifall till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Infrastrukturdepartementet 

(i.remissvar@regeringskansliet.se)  

Kommunstyrelseförvaltningen 

Akt 

 

 

KsAu 2022-02-23
(Signerat, SHA-256 021BF473BD0767DB340FE6B0355513307A023D0500963F1330CBDF744094CAA7)

Sida 12 av 23



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 

Sida 

13(22) 

Datum 

2022-02-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 00439/2020  

Serviceplan 2022-2030 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Förslaget till serviceplan antas.  

 

2. Serviceplanen ska gälla till 2026. 

 

3. Befintlig varuförsörjningsplan, antagen 2012, upphör att gälla.       

Sammanfattning av ärendet 

En serviceplan beskriver kommunens insatser för att främja kommersiell 

service i hela kommunen, bland annat genom uppdrag till butiker i 

glesbygden att utgöra servicepunkter och ansvara för varuleveranser till 

invånare med särskilda behov. En aktuell kommunal serviceplan behövs för 

den regionala planeringen och är en förutsättning för regionens stöd till 

butiker i glesbygd. 

 

Serviceplanen bör ses över årligen och revideras vid behov när 

förutsättningarna förändras.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 februari 2022 

Utkast Serviceplan 2022-2030, 16 februari 2022 

Presentation 16 februari 2022 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): planen ska gälla till 2026.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

KsAu 2022-02-23
(Signerat, SHA-256 021BF473BD0767DB340FE6B0355513307A023D0500963F1330CBDF744094CAA7)

Sida 13 av 23



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 

Sida 

14(22) 

Datum 

2022-02-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 00352/2021  

Remiss gällande vindkraftsanläggning vid Skarpen 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta processen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått en begärande från miljöprövningsdelegationen vid 

Länsstyrelsen i Dalarnas län om yttrande över ansökan om tillstånd till 

vindkraftspark Skarpen. 

 

Planingenjör Viktor Svensson redogör för förhållandena vid den planerade 

vindkraftsparken. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 132 att ta fram en ny 

översiktsplan och att kommunen ska vara restriktiv med att godkänna nya 

storskaliga vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar 

vindkraftsutbyggnad aktualiserats i kommunens översiktsplan. 

 

Tjänstemännen kommer att lägga fram ett förslag som kommer upp för 

beslut senare i vår. Förlängning av yttrandetiden kommer att begäras. 

Förhoppningsvis kan ärendet komma upp för beslut i juni.  

Beslutsunderlag 

Begäran från Länsstyrelsen Dalarna län 3 februari 2022 

Förlängd yttrandetid 9 februari 2022 

Bilagor 3 februari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 17 Dnr 00265/2020  

Fotbollshall 2.0 i Ljusdal - diskussion utifrån remiss. 
Frågor och svar 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om ärendet Fotbollshall 2.0. 

 

Fotbollsklubbarna i Ljusdal har skrivit till Ljusdals kommun med ett 

önskemål att kommunen bygger en fotbollshall.  

 

Ärendet är med på dagens sammanträde för diskussion och frågor och svar. 

Flera partier har lämnat "inspel" och kommunchefen vill gärna ha dem sända 

till sig. 

 

Synpunkter och frågor: 

 

En fotbollshall innebär en investering 33 miljoner. 

 

Hallen är tänkt för fotboll, men andra idrotter som utövas på gräs vore 

kanske möjliga. 

 

Intäkter baseras på när föreningar utifrån hyr in sig. De lokala föreningarna 

kommer att nyttja hallen mest och deras betalningsförmåga är inte så hög. 

 

Är föreningarna ense? Järvsö BK har inte fått frågan. 

 

Synergieffekter - bandy-/fotbollshall - klubblokal, vaktmästeri, uppvärmning 

med mera. Representanter för fotboll och bandy borde träffas tillsammans 

med kommunen. 

 

Viktigt att få barn- och unga att röra på sig. 

 

Attraktivitet för att få folk att flytta hit.  

 

Även för andra engagemang som mässor och utställningar. 
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Beslutsunderlag 

Utredning och bilagor, 3 december 2021 

Skrivelse från kommunens fotbollsföreningar, 16 juli 2020  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 18 Dnr 00284/2021  

Motion från Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av 
benämningen brukare 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson (LB) har inkommit med en motion om att ändra 

benämningen brukare. Hon skriver att brukare är en förnedrande benämning 

på personer, som under många år arbetat, betalat skatt och i övrigt medverkat 

i samhället. Hon skriver vidare att  

 

”Socialstyrelsen skriver att termen brukare står för alla som får individuellt 

behovsprövade insatser från socialtjänsten. Då är det inte lämpligt att kalla 

någon brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer - det 

kan uppfattas som en sorts avståndstagande. 

 

Socialstyrelsen rekommenderar hellre att man säger: 

Person med omsorg: ”Den äldre” eller ”Mottagande av äldreomsorg” 

Person men hemtjänst: ”Mottagare av hemtjänst” 

Person på korttidsboende: ”Gäst på korttidsboende” 

Person på boende: ”Hyresgäst” 

 

Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdena 

vård och omsorg.”  

      

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 28 september 2021 motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämnden föreslår att motionen ska bifallas. I sitt yttrande skriver 

nämnden att man idag använder sig av båda begreppen kund och brukare.  

Ordet brukare är enligt socialstyrelsen ett samlat begrepp för benämning för 

alla som får en individuellt prövad insats från socialtjänsten oavsett vilken 
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typ av insats det är. Det är inte då lämpligt att kalla någon för brukare när 

man avser en särskild grupp eller individ.  

 

Socialstyrelsen avråder från att använda ordet kund som ett samlat begrepp.  

Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Att vara kund 

innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, 

något som de personer som får individuellt behovsprövade insatser från 

socialtjänsten inte har möjlighet att göra.  

 

Socialstyrelsen har idag tagit fram exempel på mer beskrivande uttryck som 

är lämpliga att använda:  

 Arbetstagare i daglig verksamhet (för den som arbetar i daglig 

verksamhet enligt LSS).  

 Deltagare i dagverksamhet (för den som fått möjlighet att delta i 

dagverksamhet genom socialnämnden).  

 Den äldre eller mottagare av äldreomsorg (för den som beviljats insatser 

via äldreomsorgen, i form av stöd och hjälp i hemmet).  

 Gäst på korttidsboende (för den som har fått en insats i form av 

korttidsvistelse enligt SoL eller LSS). 

 Hyresgäst (för den som bor på ett boende av något slag).  

 Mottagare av ekonomiskt bistånd (för den som har beviljats ekonomiskt 

bistånd enligt SoL).  

 Mottagare av hemtjänst (för den som har beviljats hemtjänst enligt SoL).  

 Mottagare av hjälp och vård (för den som beviljats hjälp och vård enligt 

SoL).  

 Person med ledsagarservice (för den som har beviljats ledsagarservice 

enligt SoL eller LSS).  

 Person med stöd av kontaktperson (för den som har beviljats stöd av 

kontaktperson enligt SoL, LVU eller LSS).    

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 

yttrande skriver hon att Socialstyrelsen avråder från att använda orden kund 

och brukare om individer som har insatser inom omsorg och socialtjänst. 

Socialstyrelsen har tagit fram exempel på beskrivande uttryck som är 

lämpliga att använda.  

 

Motionären anser att Ljusdals kommun ska följa Socialstyrelsens 

rekommendationer på terminologin inom fackområden vård och omsorg.  

 

Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen gällande ändring av 

benämning inom omsorgen och föreslår att motionen ska bifallas. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 8 februari 2022 

Omsorgsnämndens yttrande 26 januari 2022 

Motion 9 augusti 2021 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C) och Iréne Jonsson 

(S): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 19 Dnr 00360/2018  

Information om Gläntans förskola 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2020, § 136 att avsätta 

33 435 000 kronor för utbyggnad och ombyggnad av Gläntans förskola. 

 

Projektering och upphandling gjordes därefter, men upphandlingen 

överklagades. Överklagandet avslogs, men när detta var klart hade anbuden 

löpt ut och ny upphandling fick göras. 

  

Den nya upphandlingen blev, bland annat beroende på högre materialpriser, 

dyrare och fördyringen måste därför upp för beslut. Ärendet är med på 

arbetsutskottet idag som information och kommer till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i mars. 

 

Fördyringen är cirka fem miljoner kronor och kapitalkostnaderna kommer att 

bli högre. Kommunchefen bedömer dock att det fortfarande är lönsamt att 

bygga den nya förskolan. Den för också med sig många andra positiva 

effekter som en sjätte avdelning, parkeringsplatser, två lägenheter att hyra ut 

med mera. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 20 Dnr 00042/2022  

Bokslutskommuniké 2021 - muntlig information 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Eric Carlsson informerar om bokslut för 2021. 

 

Kommunens resultat är dryg 69 miljoner kronor. 

 

I resultatet ingår preliminär avsättning för återställning av gamla deponier 

med 17 miljoner kronor som kommunfullmäktige ska besluta om (annars 

skulle resultatet vara 86 miljoner kronor). 

 

Förklaringar till det goda resultatet är bland annat att samhällsekonomin har 

återställts mycket snabbt efter pandemin, kommunen har fått en hel del 

statsbidrag med anledning av pandemin och kommunens finansiella 

placeringar har gått mycket bättre än förväntat. 

 

Nämnderna har också gjort ett bra jobb med att sänka sina kostnader. 

 

Alla gamla underskott har nu återställs. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 21 Dnr 00009/2022  

Budgetdialog 
 

På eftermiddagen hölls en budgetdialog med arbetsutskottets ledamöter, 

nämndernas presidier, förvaltningscheferna med flera.  
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§ 10 Dnr 00062/2021  


Sjukstatistik fjärde kvartalet 2021 


Personalutskottet beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har under detta år påverkats mycket av den pågående 


pandemin, vilket också syns i sjukfrånvarostatistiken. Året 2021 började med 


en högre sjukfrånvaro på totalen 11,3 procent i jämförelse med tidigare 


nivåer på 9 procent under 2017-2019.  


 


Under året 2021 har mål beslutats för sjukfrånvaron i Kommunstyrelsens 


personalutskott genom att öka frisktalen och minska sjukfrånvaro till 7,3 


procent för kommunen. Under kvartal 3 var sjukfrånvaron 8,3 procent och 


visst kändes det hoppfullt. Sammanfattningsvis har Ljusdals kommuns 


sjukfrånvaro sjunkit under kvartal 2 och 3, det omfattar män och kvinnor, 


korttids- och långtidssjukfrånvaro för att under kvartal 4 öka till 11,7 


procent. Trots detta har Ljusdals kommun ackumulerat över året ändå sänkt 


sin sjukfrånvaro från 11,3 procent till 10,2 procent.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 februari 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 11 Dnr 00171/2020  


Rätt till heltid 


Personalutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Information noteras till protokollet. 


 


2. Personalutskottet vill återkommande följa processen.  


Sammanfattning av ärendet 


Redan 2014 fattade politikerna i Ljusdals kommun beslut om att arbeta för 


att öka sysselsättningsgraden från deltid till heltid för anställda. Uppdraget 


innebar de kommande fyra åren att ta fram regelverk, rutiner och att hantera 


budgetfrågor kring detta beslut. 


 


Parallellt med detta slöts år 2016 en överenskommelse mellan arbetsgivaren 


och arbetstagarorganisationen Kommunal. Det handlar om ett centralt 


kollektivavtal där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens 


kvinnodominerade verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av 


Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Kommunal och har en 


partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats. 


 


Uppföljning av arbetet med rätt till heltid samt Heltidsresan togs upp under 


våren 2021. Kommunstyrelseförvaltningen föreslog att rätt till heltid ska 


upphävas då Heltidsresan inkluderar och har målsättningen att öka antalet 


heltidstjänster i kommunen.  


 


Inför att förslaget ska tas vidare till kommunstyrelsen för beslut föreslogs att 


arbetsgivaren genomför förhandlingar enligt MBL. Detta för att på så sätt 


förankra och att arbetstagarorganisationerna ska bli inkluderade samt ges 


möjlighet att förmedla sina synpunkter till arbetsgivarens förslag. Vid 


förhandlingen var förslaget att rätt till heltid ska upphöra från 1 mars 2022. 


Med tanke på att förhandlingarna har dragit ut på tiden föreslår 


kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen bestämmer datum från 


när beslutet ska gälla. 
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Sammanfattningsvis föreslår kommunstyrelseförvaltningen att ärendet tas 


vidare till kommunstyrelsen för beslut. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 17 februari 2022 


MBL-protokoll 16 februari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 12 Dnr 00444/2021  


Ansökan från Föreningen Hälsingehambon om 
sponsring för 2022 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Hälsingehambon sponsras med totalt 30 000 kronor. 


 


2. Pengarna tas från sponsringskontot. 


 


3. Ljusdals kommun uppmärksammar Hälsingehambon med minst tre 


inlägg på social medier – ett innan, ett under och ett efter evenemanget- 


med hjälp av föreningens utkast till text och bild.  


 


4. Hälsingehambon uppmuntras att arbeta för att säkerställa tillgänglighet 


för alla på sitt evenemang samt att aktivt arbeta för inkludering.         


Sammanfattning av ärendet 


Föreningen Hälsingehambon har ansökt om pengar för att arrangera själva 


Hälsingehambon samt hambokurser innan evenemanget. Hälsingehambon 


går i tre etapper- Hårga, Arbrå och Järvsö, fördelat på olika sorters underlag. 


Dagen avslutas med finaler på Stenegård. Resor mellan etapperna ordnar 


man själv, samåkning uppmuntras.  


 


Ansökan anses vara korrekt, men saknar mer djupgående information om hur 


man kan vara tillgänglig för personer med funktionsvariationer, till exempel, 


samt hur man tänker nå ut till en bred målgrupp med inbjudan. Föreningen 


uppmuntras därför att tänka på detta lite extra i sin planering.  


 


Kommunikationsenheten på Ljusdals kommun kan vara behjälplig i detta.  


 


Både fritids- och kulturchef har kontaktats i en intern remiss och stödjer 


ansökan.            


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 februari 2022 
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Yrkanden 


Iréne Jonsson (S), Solange Nordh (C) och Sören Görgård (C): bifall till 


kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att arbetsutskottet bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Föreningen Hälsingehambon 


Kommunstyrelseförvaltningen 


Akt 
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§ 13 Dnr 00032/2022  


Utökning av Järvsöklackens naturreservat 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


Nedanstående tilläggsbeslut ska i sin helhet gälla för utökning av 


Järvsöklackens naturreservat: 


 


1. Ljusdals kommun beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken 


(1998:808) att Järvsöklackens naturreservat, inrättat av Ljusdals 


kommun  9 september 2011, dnr KS 544/09, ska ha den utökade 


geografiska omfattning som framgår av bifogad karta, bilaga 1, 2, 4 och 


5. För den tillkommande delen ska beslutet om bildande av 


Järvsöklackens naturreservat gälla i sin helhet med syfte, skäl och 


föreskrifter enligt 7 kap 5 § första och andra styckena, 6 § och 30 § 


miljöbalken. Beslutskartan uppdateras med den nya gränsen samt att 


gränsen markeras i fält. 


 


2. Ljusdals kommun beslutar vidare att den tillkommande delen ska ingå i 


skötselområde B i gällande skötselplan, daterad 9 september 2011, dnr 


KS 544/09. Skötselplanens karta uppdateras enligt kartbilaga 3. 


 


3. Förevarande beslut träder i kraft när det vinner laga kraft. Beslutet riktar 


sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 


rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservats-


området. Föreskrifterna enligt punkten C om rätten att färdas och vistas 


inom naturreservatet och om ordningen i övrigt inom naturreservatet 


träder dock i kraft den dag som framgår av kungörelsen i länets 


författningssamling, och dessa föreskrifter gäller därvid enligt 7 kap. 30 


§ andra stycket miljöbalken omedelbart, även om de överklagas.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun bildade år 2011 Järvsklackens naturreservat. 


Naturreservatet omfattade en total areal av 83,6 hektar och är nu ett av 


kommunens mest besökta naturreservat. För att få en bättre upplevelse av 


entrén till naturreservatet, finns behov att utöka  naturreservatet genom att 


ytterligare mark avsättas i anslutning till denna. Detta löstes år 2013 genom 
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att ett markbyte genomfördes med berörd intilliggande markägare. I den 


norra delen av naturreservatet finns även behov av en mindre justering av 


gränsen, där gränsen nu rätas ut, för att underlätta framtida skötsel och att 


långsiktigt tydliggöra gränsen mot intilliggande skogsmark. Dessa 


förändringar behöver nu fastställas i ett tilläggsbeslut om utökning av 


naturreservatet. 


 


Tilläggsbeslutet innebär att den inbytta skogsmarken om 0,64 hektar vid 


entrén tillförs naturreservatet samt att ytterligare 0,28 hektar av kommunens 


mark i den norra delen av naturreservatet tillförs. Totalt innebär det nya 


beslutet en total ökning av naturreservatet med 0,92 hektar. Skogsområdet 


vid entrén utgörs till större delen av ung röjd lövskog samt ett mindre orört 


område med äldre barr- och lövträd (cirka 50-70 år) i anslutning till själva 


entrén. Skogen i norr består av små bestånd med ung (cirka 15 år) tallskog 


eller lövskog med barrinslag. Ungskogarna kommer med tiden att växa in i 


naturreservatet och även på sikt erhålla naturvärden. Den skogsmark som nu 


tillförs naturreservatet bedöms i dagsläget inte innehålla några utpekade 


naturvärden och inte heller några betydelsefulla ekonomiska värden.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 31 januari 2022 


Bilaga 1-5, 31 januari 2022 


Yrkanden 


Sören Görgård (C), Iréne Jonsson (S), Jonny Mill (LB) och Solange Nordh 


(C): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 14 Dnr 00418/2021  


Yttrande över nationell plan för transport-
infrastrukturen 2022-2033 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Yttrandet godkänns.      


Sammanfattning av ärendet 


Kommunen ska yttra sig över den nationella planen för infrastruktur för 


perioden 2022-2033. Svaret ska vara inlämnat senast 28 februari 2022. 


 


Kommunen kommer att lämna ett gemensamt yttrande tillsammans med 


Bollnäs, Ovanåkers och Ockelbos kommuner. 


  


Kommunstyrelsen beslutade 10 februari 2022, § 27 att arbetsutskottet får 


delegation att besluta om yttrandet.            


 


Ett färdigt yttrande finns nu att besluta om.  


Beslutsunderlag 


Gemensamt yttrande 17 februari 2022 


Kommunstyrelsens protokoll 16 februari 2022, § 27 


Utkast gemensamt yttrande 9 februari 2022 


Förslag till beslut 2 februari 2022 


Arbetsutskottets protokoll 26 januari 2022, § 3 


Gemensamt inspel 21 januari 2022 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S), Solange Nordh (C) och Sören Görgård (C): bifall till 


kommunstyrelseförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att arbetsutskottet bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 


Infrastrukturdepartementet 


(i.remissvar@regeringskansliet.se)  


Kommunstyrelseförvaltningen 


Akt 
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§ 15 Dnr 00439/2020  


Serviceplan 2022-2030 


Arbetsutskottets förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Förslaget till serviceplan antas.  


 


2. Serviceplanen ska gälla till 2026. 


 


3. Befintlig varuförsörjningsplan, antagen 2012, upphör att gälla.       


Sammanfattning av ärendet 


En serviceplan beskriver kommunens insatser för att främja kommersiell 


service i hela kommunen, bland annat genom uppdrag till butiker i 


glesbygden att utgöra servicepunkter och ansvara för varuleveranser till 


invånare med särskilda behov. En aktuell kommunal serviceplan behövs för 


den regionala planeringen och är en förutsättning för regionens stöd till 


butiker i glesbygd. 


 


Serviceplanen bör ses över årligen och revideras vid behov när 


förutsättningarna förändras.     


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 februari 2022 


Utkast Serviceplan 2022-2030, 16 februari 2022 


Presentation 16 februari 2022 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S): planen ska gälla till 2026.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 16 Dnr 00352/2021  


Remiss gällande vindkraftsanläggning vid Skarpen 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet. 


 


2. Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta processen.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunen har fått en begärande från miljöprövningsdelegationen vid 


Länsstyrelsen i Dalarnas län om yttrande över ansökan om tillstånd till 


vindkraftspark Skarpen. 


 


Planingenjör Viktor Svensson redogör för förhållandena vid den planerade 


vindkraftsparken. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 132 att ta fram en ny 


översiktsplan och att kommunen ska vara restriktiv med att godkänna nya 


storskaliga vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar 


vindkraftsutbyggnad aktualiserats i kommunens översiktsplan. 


 


Tjänstemännen kommer att lägga fram ett förslag som kommer upp för 


beslut senare i vår. Förlängning av yttrandetiden kommer att begäras. 


Förhoppningsvis kan ärendet komma upp för beslut i juni.  


Beslutsunderlag 


Begäran från Länsstyrelsen Dalarna län 3 februari 2022 


Förlängd yttrandetid 9 februari 2022 


Bilagor 3 februari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 17 Dnr 00265/2020  


Fotbollshall 2.0 i Ljusdal - diskussion utifrån remiss. 
Frågor och svar 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet. 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om ärendet Fotbollshall 2.0. 


 


Fotbollsklubbarna i Ljusdal har skrivit till Ljusdals kommun med ett 


önskemål att kommunen bygger en fotbollshall.  


 


Ärendet är med på dagens sammanträde för diskussion och frågor och svar. 


Flera partier har lämnat "inspel" och kommunchefen vill gärna ha dem sända 


till sig. 


 


Synpunkter och frågor: 


 


En fotbollshall innebär en investering 33 miljoner. 


 


Hallen är tänkt för fotboll, men andra idrotter som utövas på gräs vore 


kanske möjliga. 


 


Intäkter baseras på när föreningar utifrån hyr in sig. De lokala föreningarna 


kommer att nyttja hallen mest och deras betalningsförmåga är inte så hög. 


 


Är föreningarna ense? Järvsö BK har inte fått frågan. 


 


Synergieffekter - bandy-/fotbollshall - klubblokal, vaktmästeri, uppvärmning 


med mera. Representanter för fotboll och bandy borde träffas tillsammans 


med kommunen. 


 


Viktigt att få barn- och unga att röra på sig. 


 


Attraktivitet för att få folk att flytta hit.  


 


Även för andra engagemang som mässor och utställningar. 
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Beslutsunderlag 


Utredning och bilagor, 3 december 2021 


Skrivelse från kommunens fotbollsföreningar, 16 juli 2020  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 18 Dnr 00284/2021  


Motion från Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av 
benämningen brukare 


Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen bifalles.  


Sammanfattning av ärendet 


Bodil Eriksson (LB) har inkommit med en motion om att ändra 


benämningen brukare. Hon skriver att brukare är en förnedrande benämning 


på personer, som under många år arbetat, betalat skatt och i övrigt medverkat 


i samhället. Hon skriver vidare att  


 


”Socialstyrelsen skriver att termen brukare står för alla som får individuellt 


behovsprövade insatser från socialtjänsten. Då är det inte lämpligt att kalla 


någon brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer - det 


kan uppfattas som en sorts avståndstagande. 


 


Socialstyrelsen rekommenderar hellre att man säger: 


Person med omsorg: ”Den äldre” eller ”Mottagande av äldreomsorg” 


Person men hemtjänst: ”Mottagare av hemtjänst” 


Person på korttidsboende: ”Gäst på korttidsboende” 


Person på boende: ”Hyresgäst” 


 


Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdena 


vård och omsorg.”  


      


Kommunstyrelsens ordförande remitterade 28 september 2021 motionen till 


kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande. 


 


Omsorgsnämnden föreslår att motionen ska bifallas. I sitt yttrande skriver 


nämnden att man idag använder sig av båda begreppen kund och brukare.  


Ordet brukare är enligt socialstyrelsen ett samlat begrepp för benämning för 


alla som får en individuellt prövad insats från socialtjänsten oavsett vilken 
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typ av insats det är. Det är inte då lämpligt att kalla någon för brukare när 


man avser en särskild grupp eller individ.  


 


Socialstyrelsen avråder från att använda ordet kund som ett samlat begrepp.  


Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Att vara kund 


innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, 


något som de personer som får individuellt behovsprövade insatser från 


socialtjänsten inte har möjlighet att göra.  


 


Socialstyrelsen har idag tagit fram exempel på mer beskrivande uttryck som 


är lämpliga att använda:  


 Arbetstagare i daglig verksamhet (för den som arbetar i daglig 


verksamhet enligt LSS).  


 Deltagare i dagverksamhet (för den som fått möjlighet att delta i 


dagverksamhet genom socialnämnden).  


 Den äldre eller mottagare av äldreomsorg (för den som beviljats insatser 


via äldreomsorgen, i form av stöd och hjälp i hemmet).  


 Gäst på korttidsboende (för den som har fått en insats i form av 


korttidsvistelse enligt SoL eller LSS). 


 Hyresgäst (för den som bor på ett boende av något slag).  


 Mottagare av ekonomiskt bistånd (för den som har beviljats ekonomiskt 


bistånd enligt SoL).  


 Mottagare av hemtjänst (för den som har beviljats hemtjänst enligt SoL).  


 Mottagare av hjälp och vård (för den som beviljats hjälp och vård enligt 


SoL).  


 Person med ledsagarservice (för den som har beviljats ledsagarservice 


enligt SoL eller LSS).  


 Person med stöd av kontaktperson (för den som har beviljats stöd av 


kontaktperson enligt SoL, LVU eller LSS).    


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 


yttrande skriver hon att Socialstyrelsen avråder från att använda orden kund 


och brukare om individer som har insatser inom omsorg och socialtjänst. 


Socialstyrelsen har tagit fram exempel på beskrivande uttryck som är 


lämpliga att använda.  


 


Motionären anser att Ljusdals kommun ska följa Socialstyrelsens 


rekommendationer på terminologin inom fackområden vård och omsorg.  


 


Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen gällande ändring av 


benämning inom omsorgen och föreslår att motionen ska bifallas. 
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens ordförandes förslag 8 februari 2022 


Omsorgsnämndens yttrande 26 januari 2022 


Motion 9 augusti 2021 


Yrkanden 


Jonny Mill (LB), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C) och Iréne Jonsson 


(S): bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att arbetsutskottet bifaller detta.  
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§ 19 Dnr 00360/2018  


Information om Gläntans förskola 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2020, § 136 att avsätta 


33 435 000 kronor för utbyggnad och ombyggnad av Gläntans förskola. 


 


Projektering och upphandling gjordes därefter, men upphandlingen 


överklagades. Överklagandet avslogs, men när detta var klart hade anbuden 


löpt ut och ny upphandling fick göras. 


  


Den nya upphandlingen blev, bland annat beroende på högre materialpriser, 


dyrare och fördyringen måste därför upp för beslut. Ärendet är med på 


arbetsutskottet idag som information och kommer till kommunstyrelsen och 


kommunfullmäktige i mars. 


 


Fördyringen är cirka fem miljoner kronor och kapitalkostnaderna kommer att 


bli högre. Kommunchefen bedömer dock att det fortfarande är lönsamt att 


bygga den nya förskolan. Den för också med sig många andra positiva 


effekter som en sjätte avdelning, parkeringsplatser, två lägenheter att hyra ut 


med mera. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 20 Dnr 00042/2022  


Bokslutskommuniké 2021 - muntlig information 


Arbetsutskottet beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Ekonomichef Eric Carlsson informerar om bokslut för 2021. 


 


Kommunens resultat är dryg 69 miljoner kronor. 


 


I resultatet ingår preliminär avsättning för återställning av gamla deponier 


med 17 miljoner kronor som kommunfullmäktige ska besluta om (annars 


skulle resultatet vara 86 miljoner kronor). 


 


Förklaringar till det goda resultatet är bland annat att samhällsekonomin har 


återställts mycket snabbt efter pandemin, kommunen har fått en hel del 


statsbidrag med anledning av pandemin och kommunens finansiella 


placeringar har gått mycket bättre än förväntat. 


 


Nämnderna har också gjort ett bra jobb med att sänka sina kostnader. 


 


Alla gamla underskott har nu återställs. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


PROTOKOLL 


Sida 


22(22) 


Datum 


2022-02-23 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 21 Dnr 00009/2022  


Budgetdialog 
 


På eftermiddagen hölls en budgetdialog med arbetsutskottets ledamöter, 


nämndernas presidier, förvaltningscheferna med flera.  


 


 





