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Dnr 00010/2018

Aktuella personalfrågor
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Personalchef Maria Carlgren informerar om aktuella personalfrågor:
Styrdokumenten
Ett implementeringsmaterial ska tas fram med frågeställningar och
workshops för att man ska kunna processa styrdokumenten. Det innebär en
förändring i förhållningssättet.
Personalpolicyn vilar på de statsanställdas värdegrund, och använder sig av
"Värdeord i offentlig verksamhet".
Arbetsmiljöarbetet
En enkät om ”organisatorisk och social arbetsmiljö” fylls i just nu. Det är
skyddskommittén som ligger bakom den. Medarbetarundersökning
genomförs vartannat år och kommer att genomföras i höst . Det finns en
önskan om att temperaturen ska tas på arbetsklimatet varje år. Eventuellt
kommer medarbetarundersökningen genomföras årligen i framtiden.
Ny miljöstrateg
Josefin Karlsson har anställts som miljöstrateg och kommer att börja sin
tjänstgöring den 23 juli. Hon jobbar i dagsläget på Ljusdal Renhållning. Hon
blir också energirådgivare. Josefins erfarenhet från Ljusdal Renhållning är
bland annat bra med tanke på kommunens alla gamla deponier som vi
kommer att behöva åtgärda.
Övrigt
Maria träffar revisionen den 15 juni för att bland att prata om kommunens
arbete med kompetensförsörjning.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att utskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
5(27)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 69

Datum

2018-06-05

Dnr 00217/2018

Sjukfrånvaro 2018
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Vid en jämförelse av sjukfrånvaron de olika kvartalen har det varit en normal
trend att sjukfrånvaron är som högst under vinterhalvåret, det vill säga
kvartal fyra och kvartal ett. Vinterhalvåret 2016-2017 och första delen av
vinterhalvåret 2017-2018, det vill säga kvartal fyra 2017, bröts emellertid
denna trend. Första kvartalet 2018 följer dock den tidigare trenden med en
tydlig ökning av sjukfrånvaron, till 10,7 procent, jämfört med 2017 års
siffror varför en närmare analys av orsakerna bakom ökningen gjorts på
begäran av Personalutskottet. I analysen har första kvartalen 2016, 2017 och
2018 jämförts.
Vid en närmare analys av orsakerna bakom ökningen första kvartalet 2018
kan konstateras att det är en period av ovanligt hög korttidsfrånvaro som
ligger bakom ökningen. Följande fakta har framkommit:







Antalet sjukdagar dag 1 har ökat med 9 procent första kvrtalet 2018
jämfört med 2017
Antalet sjukdagar dag 2-14 har ökat med 18 procent jämfört med 2017
Det är antal sjukfall som ökat, då det totala antalet sjukdagar är lika
många 2017 som 2018.
Det var fler sjuka första kvartalet 2018 än både 2016 och 2017
Det är fler som är sjuka 2018 men under en kortare tid.
Ökningen gäller för alla grupper oavsett kön, ålder eller arbetsplats

Ovannämnda fakta tillsammans med registrering i Adato rörande
sjukdomsorsak talar för slutsatsen att den höga sjukfrånvaron under första
kvartalet 2018 beror av influensasjukdom. Detta stöds också av det faktum
att övriga kommuner i länet haft en liknande utveckling av sjukfrånvaron
första kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2017 på i flera fall upp till
2 procent. Ytterligare stöd för denna slutsats ger det förhållandet att
sjukfrånvaron för april månad 2018 i Ljusdals kommun åter är på 9,1
procent. (total sjukfrånvaro för 2017 var 9,1 procent).
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Antal ärenden handlagda av HR-enheten (tidigare Personalenheten) under
2016 och 2017
Sjukfrånvaron kulminerade 2016 och sjönk rejält 2017, till stor del på grund
av ett aktivt arbete från HR-enheten. Det arbetet riktades framför allt mot
långa ärenden.
Antal ärenden som avslutats efter PA-konsults handläggning 2016
2016
Åter i ordinarie arbete
Åter i omplacerat
arbete
Överenskommelse om
avslut
Pension/Tjänstledigt
Uppsagd pga.
personliga skäl
Slutat på egen begäran
Totalt

Korttid 1-59
7

7

Långtid 60 21
4

Totalt
28
4

2

2

3

3

30

37

Antal ärenden som avslutats efter PA-konsults handläggning 2017
2017
Åter i ordinarie arbete
Åter i omplacerat arbete
Överenskommelse om
avslut
Pension/Tjänstledigt
Uppsagd pga. personliga
skäl
Slutat på egen begäran
Totalt

Korttid 1-59
17
1

1
19

Långtid 60 31
10
16

Totalt
48
11
16

8
4

8
4

3
72

4
91

Det är fler arbetstagare som återgått i ordinarie arbete än de resultat som
presenteras i tabellen för 2017, då rehabkonsulterna varit involverad i
ärenden som det visat sig inte dokumenterats fullständigt.
Det är många ärenden som PA-konsulterna är involverade i som ännu ej gått
till någon form av avslut och som fortfarande hanteras. Majoriteten av alla
ärenden som PA-konsulterna är involverade i är långvariga och
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komplicerade fall som kräver mycket tid. I många av fallen kan tiden inte
påverkas utifrån att flera parter (Försäkringskassan, läkare, medarbetaren,
chefen, arbetstagarorganisation, företagshälsovården etc.) är inblandade i
processen. Medarbetarens inställning och mognad har också betydande
effekt på processen, det kan ta tid att jobba mot förändring.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 30 maj 2018
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att utskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
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Datum
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Dnr 00282/2017

Sjukfrånvaro 2017 kompletterad med antalet anställda
per enhet
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet har avseende Sjukfrånvaron 2017 i Ljusdals kommun
efterfrågat antalet tillsvidareanställda medarbetare per enhet vilket redovisas
i bilaga till tjänsteskrivelsen. Antalet tillsvidareanställda medarbetare
redovisas per den 31 december 2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 30 maj 2018
Presentation av antal tillsvidareanställda per enhet 30 maj 2018
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att utskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
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§ 71

Datum
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Dnr 00010/2018

Information om hur kommunen arbetar med
kompetensförsörjning
Personalutskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Personalchef Maria Carlgren informerar:
Fokus har varit att ta fram styrdokument och att jobba med den höga
sjukfrånvaron samt med arbetsmiljön.
Framöver måste kommunen också arbeta med kompetensförsörjning externt.
Antalet pensionsavgångar de närmaste åren måste studeras för att man ska
kunna ta höjd för rekryteringar och en personalförsörjningsplan måste tas
fram.
I Ljusdals kommun kommer antalet personer i arbetsför ålder att minska och
fler kommer att behöva försörjas. Under de närmaste åren kommer det att bli
250 personer färre i arbetsför ålder. Det kommer att bli svårt att rekrytera.
Många insatser kommer att behöva sättas in för att klara rekryteringen.
Skriften ”Tid för liv” är en del i arbetet, men det kommer att behövas många
fler insatser som gör att in- och utpendling blir enklare och att det blir
enklare att jobba på distanssom bättre kommunikationer, bredband med
mera.
Efter 2020 kommer det inte vara svårt att hitta arbete här i kommunen och
efter 2025 kommer det vara svårt att återbesätta tjänster. Kommunen måste
hitta nya sätt att jobba på och bli smartare.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att utskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00486/2017

Chatt-funktion på kommunens hemsida
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunen inför på försök en chattfunktion på hemsidan ljusdal.se
under förutsättning att den går att samordna med den nya
telefonilösningen.

2.

Återkoppling ska ske första kvartalet 2019.

Sammanfattning av ärendet
Att chatta betyder att skriva till varandra online, vilket påminner om att sitta
och prata. Det som skrivs kan läsas med en liten fördröjning på upp till ett
fåtal sekunder och går att jämföra med meddelandefunktionen (messenger)
på Facebook.
Kommunfullmäktiges demokratiberedning föreslår att kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda en chattfunktion kopplad till kommunens hemsida.
Kommunen har för närvarande ingen chattlösning och har heller inte haft
någon nämnvärd efterfrågan på sådan från allmänheten.
Nuvarande hemsida ljusdal.se har ansetts motsvara de flesta krav med
möjlighet till bland annat synpunkter, klagomål och frågor. På senare tid har
frågedelen anpassats med tydligare ”matchning” av FAQ (frågor och svar)
högt upp på förstasidan liksom en tydlig hänvisning till olika former av
möjligheter för invånarna att påverka kommunen.
Att ljusdal.se ger besökaren viktig information har Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, uppmärksammat i test och Ljusdals kommun har då varit
bäst i Sverige (etta 2016 och tvåa 2017) med att ge svar på 250-talet frågor
om förväntat innehåll hos en kommun.
Den nya telefonilösning som kommunen har infört i sina verksamheter under
maj 2018 verkar ge möjlighet till ytterligare en kundservice i form chatt på
hemsidan ljusdal.se. Detta utan nämnvärda extra kostnader vilket är viktigt i
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spartider. Om så är fallet och organisationen kring nyordningen fastställs
föreslås att den av demokratiberedningen efterfrågade chattfunktionen införs.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 18 maj 2018
Demokratiberedningens protokoll 13 november 2017, § 94
Förslag om chattfunktion 13 november 2017
Yrkanden
Lars Molin (M): Återkoppling ska ske första kvartalet 2019.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunledningskontorets förslag samt till sitt eget tilläggsyrkande och finner att utskottet
bifaller dessa.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
13(27)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 73

Datum
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Dnr 00523/2016

Kommunen och möjlighet till Webb-TV
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

I nuläget utreds inte utökad produktion av webb-tv.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutade vid sitt möte den 30
januari 2017, § 43, att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheter till att producera webb-tv.
Kommunen har för närvarande egna sändningar av webb-tv från
kommunfullmäktige. Ett annat någorlunda färskt exempel på webb-tv är en
föreläsning i Ljusdalssalen som filmats för uppspelning i efterhand.
En mer omfattande produktion med till exempel fler direktsändningar kräver
dock vissa investeringar men framför allt omfattande arbete. Dessutom
måste juridiska aspekter gällande personuppgifter beaktas.
I ett läge när kommunen står inför besparingsbehov föreslås därför att frågan
om vidare utredning av utökad produktion av webb-tv får anstå.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 18 maj 2018
Demokratiberedningens protokoll 30 januari 2017, § 43
Skrivelse från informationschefen 14 december 2017
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunledningskontorets förslag och finner att utskottet bifaller detta.
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Dnr 00531/2017

Begäran från Rådet för funktionshinderfrågor om
utökad budget för perioden 1 oktober 2016 till 31
december 2018
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Årsarvodet till ordförande i rådet för funktionshinderfrågor hanteras
inom befintlig budgetram för kommunledningskontoret.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2016, § 194 om en tillfällig
förändring av kommunens ersättningar till årsarvoderade förtroendevald.
Beslutet innebär att ett årsarvode om 1,75 procent av riksdagsarvodet införs
för ordförande i rådet för funktionshinderfrågor respektive kommunala
pensionärsrådet och att förändringen gäller under perioden 1 oktober 2016
till 31 december 2018.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 20 december 2017
Begäran om utökad budget till rådet för funktionshinderfrågor 4 december
2017
Kommunfullmäktiges protokoll 31 december 2016, § 194
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunledningskontorets förslag och finner att utskottet bifaller detta.
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Dnr 00303/2014

Motion från Yvonne Oscarsson och Kenneth Forssell
(V) gällande bandy och ungdomsbostäder
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Yvonne Oscarsson och Kenneth Forssell (V) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige. I motioner skriver de:
”Vänsterpartiet var för att bygga en bandyhall på Östernäs. Den frågan är för
närvarande inaktuell och det finns ingen som för närvarande driver frågan
om en modern och hållbar arena för bandyn i Ljusdal.
Vi vill att bandyn ska ges de bästa förutsättningarna för att bedriva sin
verksamhet, för flickor och pojkar, för kvinnor och för män.
Om bandyn ska kunna konkurrera med övriga elitklubbar, krävs så bra
förutsättningar som möjligt.
Vi vet samtidigt att Ljusdal är i stort behov av bostäder, där bostäder för
unga borde vara prioriterat.
Med hänvisning till detta vill vi:
Att kommunen, en gång för alla, utreder förutsättningarna för att bygga in
IP.
Att kommunen utreder kostnaden för flytt av IP ner på Östernäs.
Att kommunen utreder möjligheten att på nuvarande IP bygga bostäder och
då främst bostäder för unga.”
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 147 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunchefen för yttrande.
Kommunchefen har i sin tur skickat den till samhällsutvecklingsförvaltningen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande
skriver förvaltningen att kommunstyrelsen den 3 november 2011, § 300
beslutade att det inte är lämpligt att bygga in bandyplanen på Idrottsparken,
då underlagen till sökt förhandsbesked för bygglov visar att de närboende
och den nära omgivningen kommer att påverkas i stor utsträckning.
När det gäller förslaget om en flytt av bandyplanen till Östernäs (med
hallbyggnad alternativt taköverbyggnad) bedömer samhällsutvecklingsförvaltningen i dagsläget detta som orealistiskt, främst utifrån det faktum att
långtgående planer för närvarande finns inom köpingsutvecklingsprocessen
(KUP) för annan typ av exploatering av detta område.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att för Östernäs
utbyggnad arbetas med olika tänkbara alternativ till bebyggelse som
bostäder, demensboende och förskola. Kommunstyrelsen har beslutat att det
inte är lämpligt att bygga in bandyplanen på IP beroende på hur bland annat
de närboende skulle komma att påverkas. Bandy är sedan mycket lång tid en
sport som är väl förankrad bland invånarna och behovet av en inomhushall är
känt, men motionärernas förslag skulle ta stora utredningsresurser i anspråk
samtidigt som det skulle påverka andra projekt utan att långsiktigt lösa
frågan om en inomhushall. Mot den bakgrunden föreslås att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 21 maj 2018
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 maj 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014, § 147
Motion om bandy och ungdomsbostäder 4 september 2014
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget förslag och
finner att utskottet bifaller detta.
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Dnr 00409/2017

Motion från Markus Evensson (S) m fl gällande fri
kollektivtrafik till barn och ungdomar
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles.

Sammanfattning av ärendet
Markus Evensson (S) med flera har lämnat en motion gällande fri
kollektivtrafik.
Motionärerna skriver:
"Idag har flera kommuner infört fri kollektivtrafik för sina barn och
ungdomar. Det har lett till att resandet inom dessa kommuner har ökat rejält,
vilket vi ser som något väldigt positivt för dessa barn och ungdomar.
Att erbjuda fri kollektivtrafik är en folkhälsofråga. Det leder till att barn och
ungdomar har möjlighet att delta i aktiviteter i högre utsträckning. Att öka
tillgängligheten för alla våra barn och ungdomar som bor i kommunen och
dessutom kostnadsfritt gör också kommunen till en än mer attraktiv kommun
för dess invånare.
Vi ser med fördel fram emot en jämförelse mellan de kommuner som inför
detta och att vi politiker får ett smörgåsbord att plocka det bästa av det som
finns. Det är, om möjligt, det enda som är positivt när man är tvåa på bollen.
Därför vill vi att Ljusdals kommun utreder möjligheten att erbjuda gratis
kollektivtrafik för våra barn och ungdomar”.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017, § 122 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen
och till utvecklingschefen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande:
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”I Ljusdals kommun finns ett stort utbud av fritids-, kulturverksamheter/
aktiviteter som stärker och bidrar till ungas utveckling och hälsa. Dessa
mötesplatser motverkar utanförskap och ger möjligheter till delaktighet och
inkludering.
Dessvärre tvingas många avstå från deltagande på grund av avstånd,
möjligheten till att blir skjutsad och i många fall av ekonomiska skäl. Fri
kollektivtrafik, alla dagar dygnet runt, för unga i kommunen, skulle ge fler
möjlighet att kunna delta och ta sig till (och från) olika verksamheter,
mötesplatser m.m.
Det flesta kommuner i Hälsingland samt i Jämtland-Härjedalens län har idag
fria kollektiva resor för unga. Det skiljer dock något i ålderskategorierna
kommunerna emellan, vilka kollektiva resor som innefattas i de så kallade
ungdomskorten.
Förvaltningen ger förslag på resor som skulle kunna innefattas i ett
ungdomskort och gör jämförelser med andra kommuner.
Utvecklingschefen skriver:
”Regeringen har föreslagit införande av ett ekonomiskt stöd som skall
möjliggöra avgiftsfria resor för ungdomar under sommarlovet.
Förutsättningarna för detta har nu presenterats.
Utifrån de olika slags biljettyper som erbjuds av kollektivtrafikmyndigheten,
X-Trafik, kan fria resor utformas på olika sätt där kommunens
nettokostnader varierar kraftigt. Utöver kostnaden för biljetter krävs även att
kommunen administrerar korthantering och registerhållning.
Frågan om fria resor för ungdomar har tidigare varit aktuell på lokal nivå.
Den främsta anledningen att detta inte införts kan anses ha sin grund i det
relativt begränsade utbud kollektivtrafiken erbjuder om man ser till
linjetrafikens geografiska omfattning i hela kommunen, och vilka tider och
dagar man kan resa. Kollektivtrafiken är i första hand utformad för att
möjliggöra studie- och arbetsresor.
Enkelt uttryckt skulle kommunen vid ett sådant tillköp få en kostnad för att
ge ungdomar fri åtkomst till vad som kan anses vara relativt begränsade
resmöjligheter utöver skolresor, där berättigade ungdomar naturligtvis har
fria resor i dagsläget.
Region Gävleborg har tidigare gjort en utredning som visar på kostnader för
respektive kommun för att ge möjlighet till fria resor inom hela länet för
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ungdomar 7-19 år. I detta exempel skulle merkostnaden för Ljusdals
kommun uppgå till ca 3 Mkr årligen.
Denna kostnadsnivå förutsätter att samtliga kommuner i länet inför detta.
Om endast Ljusdals kommun väljer ett sådant tillköp uppstår enligt Region
Gävleborg inte de "stordriftsfördelar" X-Trafik räknat med, varför
kommunens merkostnad blir avsevärt högre. Frågan är alltså direkt avhängig
hur övriga kommuner inom regionen gör i detta avseende.
Utvecklingschefen gör en jämförelse med andra kommuner och anger
förutsättningar.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det idag finns
många kommuner som har infört fri kollektivtrafik för unga. Ljusdals
kommun behöver vara attraktiv för hela familjer att bo och leva i. I och med
att många kommuner ser fördelar för de unga med fri kollektivtrafik bör
även Ljusdals kommun utreda förutsättningarna och mot den bakgrunden
föreslås att motionen bifalles.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 21 maj 2018
Kommunledningskontorets yttrande 16 mars 2018
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 21 februari 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 25 september 2017, § 122
Motion om fri kollektivtrafik 21 september 2017
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget förslag och
finner att utskottet bifaller detta.
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Dnr 00055/2018

Motion från Leif Hansen (-) gällande att kommunens
energifrågor bör drivas i förvaltningsform
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Leif Hansen (-) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han
yrkar att kommunfullmäktige undersöker möjligheten att fortsätta driva
energifrågorna i förvaltningsform.
Motionären skriver att Ljusdals Energi AB och AB Ljusdalshem med
tillhörande underbolag bildades för ett antal år sedan. Huvudsyftet med
bolagiseringarna var att effektivisera verksamheterna. Ljusdals Energi har nu
bevisat raka motsatsen med byggnationen på Östernäs, och det finns ingen
som helst anledning kvar att fortsätta driva Ljusdals Energi i bolagsform.
Om ett av kommunen ägt aktiebolag fattar beslut, menar motionären,
försvinner besvärsrätten. Invånarna i kommunen kan inte överklaga ett beslut
som fattats i en bolagsstyrelse. Demokratin urholkas på ett icke acceptabelt
sätt.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 12 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för beredningen.
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunchefen för yttrande.
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att utifrån gällande lagstiftning,
Ellagen, får inte samma juridiska person bedriva, elhandel, elproduktion eller
elnät. Därmed kan inte dessa energifrågor bedrivas i förvaltningsform.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ellagen
förbjuder att elhandel, elproduktion eller elnät bedrivs av samma juridiska
person. Av den anledningen kan dessa energiverksamheter inte drivas i
förvaltningsform.
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut 21 maj 2018
Kommunchefens yttrande 4 maj 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 12
Motion 29 januari 2018
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget förslag och
finner att utskottet bifaller detta.
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Dnr 00021/2018

Medborgarförslag om att återinföra tryckta
telefonkataloger i Ljusdals kommun
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige om att återinföra
tryckta telefonkataloger i Ljusdals kommun.
Förslagsställaren vill att det samlas in uppgifter på de flesta som har
mobiltelefon plus de som fortfarande har vanligt fast telefon och att det
trycks upp telefonkataloger.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 13 att delegera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till informationsenheten för
yttrande.
Informationschefen föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt yttrande
skriver han att efterfrågan på analoga telefonkataloger idag är mycket liten
och att samla in uppgifter för och trycka sådana inte ryms inom den
kommunala kompetensen.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det inte är en
kommuns uppgift att samla in underlag för att trycka och distribuera en
telefonkatalog. Behovet av en sådan bedöms också som mycket litet. Även
om förslagsställaren för fram ett förslag som säkert har relevans för flera är
det inte möjligt för kommunen att genomföra det och medborgarförslaget
föreslås därför avslås.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 18 maj 2018
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Kommunledningskontorets yttrande 18 april 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 13
Medborgarförslag 17 januari 2018
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget förslag och
finner att utskottet bifaller detta.
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Dnr 00083/2018

Medborgarförslag om att ta fram fördjupad statistik
över förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i
Ljusdals kommun
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett uppdrag lämnas till
kommunledningskontorets utredarenhet att sammanställa och presentera
aktuell statistik avseende förekomsten av polisanmälningar om
hedersrelaterat våld i Ljusdals kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställarna vill att kommunfullmäktige ger ett uppdrag till kommunledningskontorets utredningsenhet att ta fram statistik/underlag på förekomsten av
hedersrelaterat våld och förtryck i Ljusdal.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2018, § 24 att delegera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig över ett liknande
medborgarförslag inkommet den 20 januari 2018.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget bifalles såtillvida att uppdrag lämnas till kommunledningskontorets
utredarenhet att sammanställa och presentera aktuell statistik avseende
förekomsten av polisanmälningar om hedersrelaterat våld i Ljusdals
kommun.
Förvaltningen anser att aktuell statistik i denna fråga kan vara en viktig
faktakälla i de olika förvaltningarnas löpande arbete för att motverka
hedersrelaterat våld och förtryck, framför allt i det löpande arbetet med barn
och ungdomar. Polisens statistik avseende anmälda brott i Ljusdals kommun
inom detta område bedöms som den källa i sammanhanget som är såväl
faktabaserad som tillförlitlig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
25(27)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Datum

2018-06-05

Beslutsunderlag
Förslag till beslut 18 maj 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 12 mars 2018, § 24
Medborgarförslag 8 februari 2018
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget förslag och
finner att utskottet bifaller detta.
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Dnr 00230/2018

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individoch familjeomsorgen första kvartalet 2018
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för individoch familjeomsorgen gällande första kvartalet 2018.
Av rapporteringen framgår att det finns fyra gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader efter beslutsdatum. Alla fyra besluten gäller
bistånd med kontaktfamilj. I ett fall har den tilltänkta kontaktfamiljen tackat
nej till uppdraget medan det i de andra tre fallen inte har funnits någon
kontaktfamilj att tillgå. Rapport om detta är skickat till Inspektionen för vård
och omsorg.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens protokoll 25 april 2018, § 63
Omsorgsförvaltningens skrivelse 6 april 2018
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunledningskontorets förslag och finner att utskottet bifaller detta.
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