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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0003/15 
 
§ 138 
 
Aktuella personalfrågor 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
ANSTÄLLNINGAR 
 
Kommunchefen informerar om läget när det gäller vakanta tjänster. Det är genomgående 
många kvalificerade sökande till de olika tjänsterna: 
 
Socialchef: 
Två är intervjuade och ytterligare två ska intervjuas. Fackliga företrädare, omsorgsnämndens 
presidium samt förvaltningens ledningsgrupp deltar i intervjuerna. 
Kommunstyrelsen anställer och tillsättningen kommer sannolikt upp för beslut i november. 
 
Inköpschef: 
Syftet med tjänsten är att höja avtalstroheten och tanken är att inköpschefen ska vara en 
kvalificerad kraft som kan föra resonemang med Inköp Gävleborg. 
Beslut om anställning fattas på delegation. 
 
IFO-chef: 
Det finns gott om sökande och hittills har kommunen haft överläggning med en. 
Beslut om anställning fattas på delegation. 
 
Personalchef: 
Ansökningar finns, men man har inte påbörjat anställningsprocessen ännu. 
 
Utbildningschef: 
På utbildningsförvaltningen kommer man eventuellt behöva rekrytera två chefer. Annons är 
ute gällande förvaltningschef och det är än så länge utbildningsnämndens ordförande som 
hanterar frågor och liknande om tjänsten. 
Kommunstyrelsen fattar beslut om anställning.  
 
Tidigare omsorgschefen: 
Fackliga förhandlingar pågår om den förra omsorgschefens sysselsättning i kommunen, men 
har dragit ut på tiden. Nytt möte ska hållas denna vecka. 
 
Det finns också ett antal vakanta tjänster ute som inte hanteras av kommunchefen.  
Ekonomienheten ska anställa en controller och där finns 20 sökande. 
Kommunkansliet ska anställa en arkivarie och där ska intervjuer hållas inom kort. 
Forts s 5
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0003/15 
 
§ 138 forts 
 
Aktuella personalfrågor 
 
 
BRANDEN 
 
Några enskilda medarbetare gjorde stora insatser när branden bröt ut på plan ett och har också 
blivit uppmärksammade för det. De som mest akut berördes av branden har också erbjudits 
möjlighet att få hjälp via Priserva.  
 
Försäkringen täcker mycket, men det kommer att bli fördyringar för kommunen. Dock mest i 
form av investeringar. Så det kommer troligtvis inte påverka kommunens resultat i någon 
större skala.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0486/13 
 
§ 139 
 
Rökfri arbetstid i Ljusdals kommun 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Förslaget om rökfri arbetstid i Ljusdals kommun skickas till partierna på remiss. 
 

 
Sammanfattning  
 
Rökning är fortfarande vårt största folkhälsoproblem, årligen dör 6 400 personer av rökning 
och 200 av passiv rökning. Den bidrar dessutom till stora skillnader i hälsa eftersom det 
främst är de socioekonomiskt utsatta som röker. För att skydda människor från passiv rök och 
för att förbättra folkhälsan i Ljusdals kommun föreslås införandet av rökfri arbetstid.  
 
Ljusdals kommun är en av två kommuner i Hälsingland som ännu inte infört rökfri arbetstid. 
Rökning bidrar till ökade kostnader, för samhället i form av sjukvårdskostnader, 
produktionsbortfall, nedskräpning och bränder och för arbetsgivaren i form av extra kostnader 
för sjukskrivning bland den rökande personalen.  Personalen är den viktigaste tillgången i 
verksamheten/organisationen. Undersökningar visar att tre av fyra rökare vill ha hjälp med att 
sluta använda tobak. Införandet av rökfri arbetstid handlar både om att förbättra arbetsmiljön, 
minska risken för att anställda ska utsättas för rök i sin arbetsmiljö, att brukare av kommunens 
tjänster ska slippa utsättas för rök samt att förbättra möjligheterna för dem som önskar sluta 
använda tobak.  
 
Kommunen har ett ansvar som arbetsgivare att ingen medarbetare mot sin vilja ska utsättas 
för tobaksrök på arbetsplatsen. Det övergripande målet för den nationella folkhälsopolitiken 
är en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Rökning är den enskilt största 
riskfaktorn för sjukdom och för tidig död och bidrar starkt till de skillnader i hälsa som ses i 
samhället.  
 
Förslaget till policy för en rökfri arbetsplats har sänts ut på remiss och samtliga svarande 
ställer sig bakom förslaget om en policy för rökfri arbetstid. Omsorgsnämnden påpekar att 
inom omsorgerna finns svårigheten att kunders rökning inte kan förbjudas i deras privata 
bostäder, varför passiv rökning drabbar en del av omsorgernas medarbetare men nämnden ser 
ändå policyn som angelägen. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
 
1. Policyn för rökfri arbetstid antas. 
2. Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med kommunkoncernens chefer 

implementera policyn. 
3. Implementeringen av policyn ska vara klar den 30 juni 2016. 
 
Forts s 7

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0486/13 
 
§ 139 forts 
 
Rökfri arbetstid i Ljusdals kommun 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredningsenheten skrivelse 25 september 2015 
Ljusdalshems yttrande 1 september 2015 
Omsorgsnämndens yttrande 26 augusti 2015, § 127 
Myndighetsnämndens yttrande 25 juni 2015, § 55 
Utbildningsnämndens yttrande 18 juni 2015, § 70 
NärLjus yttrande 1 juni 2015 
Allmänna utskottets protokoll 5 maj 2015, § 75 
Förslag till policy om rökfri arbetstid 5 maj 2015 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S), Kristoffer Hansson (MP): förslaget ska skickas till partierna på remiss. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunkansliet för remiss 
Akt 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
§ 140 
 
Åtgärdsplan för reglerande av negativt balanskravsresultat 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Åtgärdsplanen godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har efter 2014 ett negativt balanskravsresultat om fyra miljoner kronor. 
Detta måste regleras senast år 2017.  
 
Kommunfullmäktige fattade beslut i samband med årsredovisningen 2014 att en åtgärdsplan 
skall tas fram för hur det negativa balanskravsresultatet skall regleras. Åtgärdsplanen skall 
presenteras för kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten 2015.  
 
Den viktigaste planen för att reglera underskottet från 2014 är de budgetar som lagts för 2015-
2017. Den samlade resultatnivån för dessa tre åren är drygt 19 miljoner kronor. Detta är 
resultat som med råge täcker balanskravsresultatet minus fyra miljoner kronor. Det stora 
problemet är att framförallt omsorgsnämnden redovisade ett stort underskott (-24,4 miljoner 
kronor) för 2014 och att prognosen för 2015 indikerar ett än större underskott (-32 miljoner 
kronor). Om inte omsorgsnämnden kommer till rätta med sina kostnader och når en ekonomi i 
balans kan framtida underskott i nämnden medföra fortsatta underskott för kommunen som 
helhet.  
 
I delårsrapporten för 2015 redovisas en prognos med överskott på 6,4 miljoner kronor vilket 
återställer det negativa resultatet från 2014. Överskottet är dock skapat av externa intäkter 
genom återbetalning av AFA-premier (9,8 miljoner kronor) samt efterutdelning från 
Ljusdalshem AB på sammanlagt 13 miljoner kronor. 
 
Åtgärdsplan: 
 
• Att klara ett resultat för 2015 i enlighet med delårsrapportens prognos, vilket reglerar det 

negativa balanskravsresultatet. 
 
• Att omsorgsnämnden genomför nödvändiga åtgärder för en ekonomi i balans, vilket 

minskar nämndens underskott 2015 och följer budget 2016-2018. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunchefens skrivelse 29 september 2015 
Ekonomichefens skrivelse 29 september 2015 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0569/09 
 
§ 141 
 
Borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning ekonomisk förening från 
och med 2016 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tecknar underborgen gentemot Hudiksvalls kommun för 15 procent av 

rörelsekapitalet till Hälsingeutbildningar ekonomisk förening, det vill säga  450 000 
kronor enligt Hälsingerådets fördelningsmodell. 

 
2. Borgensåtagandet är inte tidsbegränsat utan löper tills krediten sägs upp eller avslutas. 
 
3. Föreningens räntekostnader, vid nyttjande av krediten, skall belasta respektive kommuns 

vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmodell. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har likt övriga Hälsingekommuner tecknat borgen gentemot Hudiksvalls 
kommun för rörelsekapital till Hälsingeutbildningar ekonomisk förening för perioden 2010 – 
2015. Denna borgen behöver förlängas och förslaget är att borgen inte är tidsbegränsad utan 
förlängs tills dess att krediten sägs upp eller avslutas.  
 
Totalt behov av rörelsekapital är tre miljoner kronor varav Ljusdals kommun tecknar 
underborgen för motsvarande 15 procent eller 450 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Ekonomichefens skrivelse 28 september 2015 
Begäran från Hälsingeutbildning ekonomisk förening om borgen för rörelsekapital från och 
med 2016, 16 september 2015 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

9 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0222/15 
 
§ 142 
 
Inrättande av en demokratiberedning som arbetar med kommunens 
politiska struktur 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. En fullmäktigeberedning, Demokratiberedningen, inrättas under kommunfullmäktige och 

verksamheten startar i januari 2016. 
 

2. Förslag till uppdrag och organisation för demokratiberedningen antas. 
 

3. Kommunstyrelsen uppdras föreslå reglemente vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
december. 

 
Sammanfattning  
 
Allmänna utskottet gav den 2 juni 2015, § 94 kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på 
hur en beredning för demokratifrågor skall tillföras kommunfullmäktige.  
 
Socialdemokraterna i Ljusdal har genom Örjan Fridner och Markus Evensson inkommit med 
ett förslag innebärande att frågor om hur den politiska organisationen skall utformas inför 
nästa mandatperiod ska beredas.  
 
Man menar i skrivelsen att den nuvarande politiska strukturen i avgörande delar varit 
densamma under många år och att många politiker ”varit aktiva lika länge”. 
 
Vidare funderar man över vad som kan göras bättre ”för att förbättra och anpassa våra 
strukturer så att människor idag kan lockas till att vara med och styra vårt samhälle?” 
 
I skrivelsen diskuteras politikers ersättningsnivåer i förhållande till arbetsbörda samt antalet 
ledamöter i de olika politiska organen. 
 
Kommunchefen skriver i sin bedömning att det är rimligt att det inför varje mandatperiod förs 
en diskussion om för- och nackdelar med gällande politiska organisation. En sådan diskussion 
måste med nödvändighet också föras ur flera perspektiv, vilket också förslagsställarna gör. 
 
Kommunchefen hänvisar till bilaga; ”Demokratiberedning, uppdrag och organisation” där det 
framgår vilka överväganden han gjort vad gäller beredningens uppdrag, förhållande till andra 
organ i vissa delar och organisation. 
 
 
Forts s 11

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0222/15 
 
§ 142 forts 
 
Inrättande av en demokratiberedning som arbetar med kommunens 
politiska struktur 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunchefen skrivelse 30 september 2015 
Bilaga till kommunchefens skrivelse 30 september 2015 
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 94 
Socialdemokraternas skrivelse 19 maj 2015 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S), Kristoffer Hansson (MP), Sören Görgård (C): bifall till 
kommunchefens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0061/15 
 
§ 143 
 
Samordnad kommunal service i Ramsjö 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen   
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa samordnad kommunal service i Ramsjö 

från och med 2016. 
 

2. Den samordnade verksamheten inkluderar nuvarande verksamheter och resurser i 
förvaltningar och bolag i Ramsjö och ska bedrivas som intraprenad. 

 
3. Vi uteblivet ekonomiskt bidrag ur Landsbygdsprogrammet finansieras verksamhetens 

projektledare liksom särskilda utvecklingsinsatser, beräknat till 750 000 kronor under 
2016, ur kommunstyrelsens särskilda utvecklingsresurs. 

 
 
Sammanfattning  
 
Kommunledningskontoret fick i februari i uppdrag att initiera en förstudie för att undersöka 
möjligheterna till en samordnad kommunal service i Ramsjö. Studien bygger vidare på det 
avslutade Vinnova-projekt som bedrivits i Ramsjö kopplat till omsorgsförvaltningen, men 
involverar nu hela den kommunala servicen.  
 
Huvudsyftet är att på ett nydanande sätt stödja landsbygdens utveckling.  
 
Efter att en projektledare rekryterats till förstudien och en styrgrupp inrättats har arbetet i 
Ramsjö kunnat inledas. Betydelsen av nära förankring och utbyte med de boende är en 
avgörande framgångsfaktor vilket innebär att täta och mångtaliga kontakter knutits. 
 
Den kommunala personalen i såväl förvaltningar som bolag har involverats och engagerats för 
att framöver vara förberedda på en ny organisation och nya arbetssätt. 
 
Undersökningar som gjorts tyder på att såväl medborgare som personal är positivt inställda 
till det tänkta förnyade sättet att bedriva kommunal service. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2015, § 216 att ge kommunledningskontoret i 
uppdrag att förlänga nuvarande projektverksamhet i Ramsjö fram till den 31 december 2015. 
Kommunledningskontoret fick också i uppdrag att i oktober månad lämna förslag på 
organisation och projekt för den kommunala servicen i Ramsjö från den 1 januari 2016. 
 
Kommunchefen lämnar nu förslag på organisation från 2016. 
 
Forts s 13

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0061/15 
 
§ 143 forts 
 
Samordnad kommunal service i Ramsjö 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunchefens skrivelse 30 september 2015 
Rapport, Förstudie, Ramsjöprojektet, Barbro Keijzer, 20 augusti 2015 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 216  
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP): bifall till kommunchefens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0400/15 
 
§ 144 
 
Avgiftstaxa äldreomsorg 2015 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. En omvårdnadsavgift för dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) införs. Avgiften 

ska vara 0,065 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste krona per närvarotillfälle. 
 

2. En installationsavgift för larm införs. Avgiften tas ut första gången larmet installeras eller 
vid flytt. Avgiften beräknas som 1,1 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste 
femkrona. 

 
3. Alla som är beviljade larm betalar månadsavgift även om de bor i hushållsgemenskap.  

 
4. Avgiften för trygghetslarm höjs till 0,45 procent av basbeloppet per månad avrundat till 

närmaste femkrona. 
 

5. Inom hemtjänsten införs en timtaxa, kostnaden per beviljad timme blir 0,67 procent av 
basbeloppet avrundat till närmaste krona.  

 
6. Kostnader för sänghyra och förbrukningsartiklar för den som bor på vård- och 

omsorgsboende debiteras utanför maxtaxan.  
 

7. Vid beräkning av avgiftsutrymme tas hänsyn till förmögenhet på samma sätt som 
pensionsmyndigheten gör vid beräkning av bostadstillägg. 

 
8. Priset på matdistribution höjs från 0,107 procent till 0,12 procent av prisbasbeloppet per 

portion.  
 

9. Förbehållsbeloppet för sambo sänks till den lägre nivån. 
 

10. Effekterna av den nya avgiftstaxan ska följas upp och utvärderas efter ett år. 
 

 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen har av omsorgsnämnden fått uppdraget att se över taxan inom 
äldreomsorgen i syfte att undersöka om det går att öka intäkterna. Vid beräkning av intäkter 
har hänsyn tagits till kundernas avgiftsutrymme och maxtaxan. Maxtaxa är den statligt 
bestämda högsta avgiften kommunen får ta ut för omvårdnadsavgifter. För 2015 är den 1 780 
kronor per månad. Avgiftsutrymmet är en uträkning av hur mycket en person med 
biståndsbeslutade insatser har möjlighet att betala i omvårdnadsavgift.  
 
Forts s 15
Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0400/15 
 
§ 144 forts 
 
Avgiftstaxa äldreomsorg 2015 
 
Här räknas inkomsterna av exempelvis pension, ränteintäkter och bostadsbidrag ihop. Från 
detta dras sedan ett så kallat minimibelopp, som också är statligt styrt, samt hyra och 
fördyrade kostnader för mat för den som är beviljad matdistribution eller matabonnemang 
från kommunen. Nettot av dessa poster bildar sedan avgiftsutrymmet. Om avgiftsutrymmet är 
negativt, det vill säga kostnaderna är större än intäkterna, betalas ingen avgift. Om 
avgiftsutrymmet är större än 1 780 kronor per månad tas inte mer än den summan ut eftersom 
det är maxtaket för uttag av avgifter. 
 
Sammanfattning av remissvar från Kommunala pensionärsrådet: 
På omsorgsnämnden den 26 augusti 2015 beslutades att ärendet gällande förändring av 
avgiftstaxan för äldreomsorgen skulle skickas till Kommunala pensionärsrådet på remiss. Svar på 
remissen har inkommit från fem olika pensionärsorganisationer.  
 
Hennans PRO har endast synpunkter på tre av förändringarna. När det gäller sänghyra tycker de 
inte att kommunen ska ta betalt för det i vård- och omsorgsboende samt att förbrukningsartiklar 
ska debiteras med faktisk kostnad istället för schablon. När det gäller förmögenhet och 
matdistribution bedömer de förslagen vara tveksamma.  
 
PRO Ljusdal avstyrker en höjning av avgiftstaxan helt. De anser att en höjning skulle slå hårt 
mot de som har det sämst och tror att en höjning kan leda till att vissa avsäger sig insatser. 
 
PRO Järvsö säger att de inte kan acceptera en höjning av avgifterna och avstyrker därmed 
förslaget. 
 
SPF seniorerna i Järvsö godkänner inte förslaget om höjning av avgiftstaxan med hänvisning till 
de sänkningar av pensioner som genomförts och den högre skatt som pensionärerna redan idag 
betalar.  
 
SPF seniorerna i Färila anser att alla föreslagna höjningar och nya avgifter helt ska utebli. Även 
de hänvisar till högre skatter och lägre inkomster än arbetande befolkning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 23 september 2015, § 139 
Sammanfattning remissvar 21 september 2015 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 3 juli 2015 
Förändringar i avgiftstaxan inför 2016 
 
 
 
 
Forts s 16

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0400/15 
 
§ 144 forts 
 
Avgiftstaxa äldreomsorg 2015 
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP): avslag till omsorgsnämndens förslag. 
 
Sören Görgård (C): bifall till omsorgsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att allmänna utskottet bifaller 
Sören Görgårds yrkande. 
 
Reservation  
 
Kristoffer Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0238/15 
 
§ 145 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg andra kvartalet 2015 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning  
 
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande äldreomsorgen 
och stöd och omsorg kvartal två 2015: 
 
För andra kvartalet 2015 fanns totalt tjugofyra ”Ej verkställda beslut” att rapportera till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg). Det är tjugotre individrapporter inom 
verksamhetsområdet äldreomsorg samt en individrapport inom verksamhetsområdet omsorg 
om personer med funktionsnedsättning. Det innebär att det är tjugofyra personer som fått 
vänta mer än tre månader på verkställighet av beviljade insatser. 
 
Inom äldreomsorgen är det, i samtliga individrapporter, insatsen vård- och omsorgsboende 
som inte verkställts inom tre månader. Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med 
funktionsnedsättning är det insatsen kontaktperson som inte verkställts.  
 
Vid rapporteringstillfället, den 15 juli 2015, har fem ärenden verkställts, två personer tagit 
tillbaka ansökan, nio personer har inte fått erbjudande om bostad och åtta personer har tackat 
nej till erbjudet boende. I de flesta fall har anledningen till att tacka nej varit att det varit fel 
ort som erbjudits. 
 
Det ärende som väntat längst på verkställighet har beslut från januari 2014 och där köper 
Ljusdals kommun en plats på ett specialboende (psykiatri) i annan kommun i väntan på att 
själv kunna verkställa beslutet. Den som väntat längst på vård- och omsorgsboende men ännu 
inte fått något erbjudande har beslut från den 27 januari 2015.  
 
Beslutsunderlag  
 
Omsorgsnämndens protokoll 26 augusti 2015, § 131 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 15 juli 2015 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0239/15 
 
§ 146 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen andra kvartalet 2015 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande individ- och 
familjeomsorgen kvartal två 2015. 
 
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avser kvartalet från den 1 april 
2015 till och med den 30 juni 2015. Av kvartalsrapporten framgår att det finns ett gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum för individ- och 
familjeomsorgen (IFO). Beslutet gäller bistånd med kontaktfamilj som beviljades den 10 mars 
2015. Insatsen har ej kunnat verkställas på grund av att lämplig kontaktfamilj ej funnits. 
Rekrytering av lämplig kontaktfamilj pågår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 26 augusti 2015, § 131 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 augusti 2015  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-10-06 
 Diarienummer 
   KS 0411/15 
 
§ 147 
 
Sammanträdesdagar 2016 för allmänna utskottet 
 
Allmänna utskottet beslutar  
 
1. Sammanträdesdagar 2016 för allmänna utskottet godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Förslag på sammanträdesdagar för allmänna utskottet: 
 
 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

KsAu 12 9 8 12 10 7 9 13 11 8 6 

 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S): bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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