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 Diarienummer 
   KS 0339/16 
 
§ 96 
 
Yttrande över remiss från Regeringskansliet gällande Regional indelning 
- tre nya län (SOU 2016:48) 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Förslag till remissyttrande antas. 

 
 
Sammanfattning  
 
Indelningskommittén har den 23 juni 2016 lämnat ett delbetänkande som bland annat innebär 
att Region Gävleborg, formellt landstinget, slås samman med landstingen i Uppsala, Örebro, 
Västmanland, Södermanland och Dalarna i en storregion benämnd Region Svealand. Även 
länen slås samman till en gemensam länsstyrelse. 
 
Delbetänkandet innehåller flera förslag på författningsändring som konsekvenser av 
betänkandets innehåll. Dessutom resonemang om bland annat aspekter såsom demokrati, 
effektivitet, benämningar med mera. 
 
Delbetänkandet i dess helhet kan erhållas som pdf-fil. 
 
Remissvar skall vara inkomna till Finansdepartementet senast den 6 oktober, vilket ger tid för 
en kommunal beslutsprocess. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunchefens skrivelse 3 augusti 2016 
Yttrande över remiss om regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48) 23 augusti 2016 
Allmänna utskottets protokoll 9 augusti 2016, § 92 
Remiss från Finansdepartementet 8 juli 2016  
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S): avslag till kommunledningskontorets förslag till yttrande. 
 
Harald Noréus (L): bifall till kommunledningskontorets förslag till yttrande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda yrkande emot varandra och finner att allmänna utskottet bifaller 
Harald Noréus yrkande. 
 
Forts s 5
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 Diarienummer 
   KS 0339/16 
 
§ 96 forts 
 
Yttrande över remiss från Regeringskansliet gällande Regional indelning 
- tre nya län (SOU 2016:48) 
 
 
Reservation 
 
Markus Evensson (S) reserverar sig mot beslutet. 
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 Diarienummer 
   KS 0037/16 
 
§ 97 
 
Aktuella personalärenden 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Rekrytering av kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande har beslutat att rekrytering ska ske via rekryteringsfirma. Det 
har visat sig att kommunen inte kan avropa så istället måste tjänsten direktupphandlas. 
Detta gör att tidsplanen fördröjts något. 
 
Sekretess råder under upphandlingsprocessen. 
 
Lönekartläggning 
I lönekartläggningen har 11 yrkesgrupper lyfts för att de ligger efter i lön. 
En handlingsplan ska tas fram och redovisas och stämmas av med facken. 
 
Chefsdag 
Den 12 oktober genomförs den andra chefsdagen. En föreläsare är bokad; Klara Regnö som 
föreläser om jämställdhet. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0276/16 
 
§ 98 
 
Strategi för sjukfrånvaro 
 
Personalutskottet beslutar  
 
1. Förslaget till strategi för ökad hälsa och sänkt sjukfrånvaro skickas till nämnderna och 

samhällsutvecklingsförvaltningen på remiss. 
 
 
Sammanfattning  
 
Personalenheten har efter beslut i personalutskottet den 7 juni 2016, § 80 fått i uppdrag att ta 
fram en strategi för ökad hälsa och sänkt sjukfrånvaro i kommunen. Strategin har fyra 
fokusområden; hälsofrämjande organisation, kunniga, självständiga chefer, färre insjuknade 
och snabbare tillbaka till arbete.  
 
Stor tyngd läggs på allas engagemang i arbetet och att hela organisationen arbetar aktivt med 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Viktiga hörnstenar är alla enheters arbete med egna mål samt 
uppföljning och utvärdering.  
 
Under arbetets gång har det framkommit flera organisatoriska förutsättningar som är 
nödvändiga för att lyckas i arbetet. I strategin finns också en tidsplan och en 
kostnadsberäkning. 
 
Personalenheten föreslår den 6 september: 
 
1. Förslaget till kommunövergripande strategi godkänns. 
2. Personalutskottet tydliggör för förvaltningarna att de ska prioritera arbetet enligt 

strategin. 
3. Kostnader för föreslagna insatser godkänns och ska ske genom tilläggsbudget för 2017 

och framåt. 
 

Beslutsunderlag  
 
Personalenhetens skrivelse 6 september 2016 
Kommunövergripande strategi för ökad hälsa och sänkt sjukfrånvaro 6 september 2016 
Bilaga 1 – Avsiktsförklaring 
Bilaga 2 – Kalkyl 
Bilaga 3 – SWOT-analys 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M): förslaget till strategi skickas till nämnderna och samhällsutvecklings-
förvaltningen på remiss. 
 
Forts s 8
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 Diarienummer 
   KS 0276/16 
 
§ 98 forts 
 
Strategi för sjukfrånvaro 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering  
Kommunledningskontoret för verkställande 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0109/16 
 
§ 99 
 
Rekryteringsrutin - förvaltningschef 
 
Personalutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Rekryteringsrutin och allmän kravprofil gällande förvaltningschef godkänns. 

 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att föreslå dels en rutin för rekrytering av förvaltningschef 
dels en allmän kravprofil för förvaltningschef. 
 
Inom förvaltningen pågår ett arbete med att ändra delegeringsordningen innebärande bland 
annat att visstidsanställd förvaltningschef tillsätts av kommunchef och biträdande 
förvaltningschef alternativt ställföreträdande förvaltningschef tillsätts av förvaltningschef. 
 
Rutinen innehåller samtliga de steg som bedöms nödvändiga vid rekrytering av 
förvaltningschef. Utöver den beräknade tidsåtgången är det rimligt att anta att ytterligare cirka 
tre månader kan beräknas för att invänta tillträde. Rutinen gäller vid alla rekryteringar av 
förvaltningschef inklusive tillförordnad med flera. 
 
Den allmänna kravprofilen innehåller de allmänna krav som bedöms nödvändiga att ställa på 
en förvaltningschef i en rekrytering oavsett till vilken förvaltning rekrytering sker. 
 
Beslutsunderlag  
 
Personalenhetens skrivelse 7 september 2016 
Rutin för rekrytering av förvaltningschef 7 september 2016 
Allmän kravprofil 7 september 2016  
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 Diarienummer 
   KS 0218/15 
 
§ 100 
 
Sponsringsavtal mellan Ljusdals Bandyklubb och Ljusdals kommun för 
säsongen 2016-2017 
 
Allmänna utskottet beslutar  
 
1. Ljusdals kommun ingår avtal om samarbete med Ljusdals BK för säsongen 2016-2017 

och sponsrar klubben med 150 000 kronor.  
 
2. Pengar tas från kontot för sponsring. 

 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har sedan tidigare år sponsrat Ljusdals BK (LBK) med belopp varierande mellan 
60 000 och 150 000 kronor. De tre närmast föregående säsongerna har beloppet uppgått till 
150 000 kronor.  
 
Kommunens policy för sponsring ligger till grund för förslaget, vilket innebär att LBK kan 
ingå avtal med kommunen som elitbandyförening med ett varumärke som ger positiv 
spridning åt orts- och kommunnamnet Ljusdal. 
 
I och med avtalet för 2014-2015 gjordes vidgningar gällande tillgänglighet för barn och 
ungdom samt för grupper som inte har vana av aktiviteter på is. Preciseringar har gjorts 
gällande kommunens möjlighet att anordna aktiviteter i samband med matcher. Kommunen 
har också tillgång till spelare och ledare i klubben i informationsändamål samt (enligt nya 
avtalet) som föredömen ”på stan” i samband med ungdomsfestligheter som till exempel 
skolavslutning.  
 
Ljusdals Bandyklubb ramlade ur högsta bandyserien efter säsongen 2014/2015. Trots 
spelarflykt vann LBK Allsvenskan säsongen därpå men klarade sedan inte kvalet till 
Elitserien. Sedan tidigare har dock även den näst högsta bedömts vara elitnivå, vilket 
föreskrivs i kommunens sponsringspolicy. Ljusdals BK spelar därmed på elitnivå även 
kommande säsong då laget också förstärkts. 
 
LBK har dessutom startat ett utvecklingslag i seriespel med namnet Järvsö Bandy och ser en 
positiv trend på ungdomssidan inte minst när det gäller flickor som spelar bandy. Det är 
därför rimligt att kommunen, genom att ingå avtal om samarbete med klubben, tar tillvara de 
värden som finns i Ljusdals BK.  
 
Avtalssumman föreslås även denna säsong uppgå till 150 000 kronor. 
 
 
Forts s 11
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 Diarienummer 
   KS 0218/15 
 
§ 100 forts 
 
Sponsringsavtal mellan Ljusdals Bandyklubb och Ljusdals kommun för 
säsongen 2016-2017 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till samarbetsavtal mellan Ljusdals kommun och Ljusdals BK säsongen 2016/2017 
Samarbetsavtal mellan Ljusdals kommun och Ljusdals BK säsongen 2015/2016 
Sponsringspolicy för Ljusdals kommun 
 
Yrkanden  
 
Kristoffer Hansson (MP): Sponsringsbeloppet ändras till 125 000 kronor. 
 
Markus Evensson (S), Harald Noréus (L) och Sören Görgård (C): bifall till 
kommunledningskontorets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att allmänna utskottet 
bifaller Markus Evenssons med fleras yrkande. 
 
Reservation 
 
Kristoffer Hansson reserverar sig mot beslutet. 
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 Diarienummer 
   KS 0360/13 
 
§ 101 
 
Utvärdering av bemötandeombud 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Utvärderingen av bemötandeombudets verksamhet godkänns. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett relativt begränsat antal ärenden har nått bemötandeombudet under det år som befattningen 
varit verksam. De ärenden som inkommit har i så gott som samtliga fall överlämnats av 
befattningshavare som upplevt kunden missnöjd, inte sällan mer med beslut eller resultat av 
kontakten än själva bemötandet.  
 
En utredningsfunktion för personer som är missnöjda med kommunens agerande i olika 
avseenden är viktigt, medan kontaktvägen till bemötandeombudet inte fungerat så som det 
uttryckligen var tänkt vid inrättandet. Tidsåtgången bedöms totalt ligga under de 10 procent 
av en heltid som angavs som riktvärde.  
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 6 september 2016 
Utvärdering bemötandeombudsman 6 september 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0245/16 
 
§ 102 
 
Förändring av ersättningsbestämmelserna till årsarvoderade 
förtroendevalda - Rådet för funktionhinderfrågor och Kommunala 
pensionärsrådet 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

1. En tillfällig förändring av kommunens ersättningar till årsarvoderade förtroendevalda 
görs. 

 
2. Ersättning införs för ordförande i Rådet för funktionshinder respektive Kommunala 

pensionärsrådet med ett årsarvode om 1,75 procent av ett riksdagsarvode. 
 
3. Förändringen gäller från den 1 oktober 2016 till den 31 december 2018. 
 

Sammanfattning  
 
Kommunchefen har fått i uppdrag att överväga införandet av årsarvode liksom nivå på 
desamma till ordföranden i Rådet för funktionshinderfrågor respektive Kommunala 
pensionärsrådet. 
 
Normalt bereds ersättningar till årsarvoderade förtroendevalda respektive vilka befattningar 
som skall uppbära årsarvode i kommunens valberedning, som lägger förslag till fullmäktige 
inför kommande mandatperiod. Det aktuella ärendet har uppkommit under pågående 
mandatperiod varför föreslås att beslutet endast skall gälla denna mandatperiod och därmed 
övervägas av valberedningen inför kommande period. 
 
Förvaltningen bedömer att det kan vara rimligt att ordföranden i Rådet för funktionshinder-
frågor respektive Kommunala pensionärsrådet ersätts med årsarvode. En bedömning av 
arbetstyngd har gjorts mot övriga av fullmäktige fastställda nivåer och lett till ett förslag om 
att 1,75 procent av riksdagsmannaarvodet kan vara lämplig nivå. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunchefens skrivelse 30 augusti 2016 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S), Kristoffer Hansson (MP): avslag till kommunchefens förslag. 
 
Forts s 14
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 Diarienummer 
   KS 0245/16 
 
§ 102 forts 
 
Förändring av ersättningsbestämmelserna till årsarvoderade 
förtroendevalda - Rådet för funktionhinderfrågor och Kommunala 
pensionärsrådet 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet avslår detta.  
 
Reservation 
 
Markus Evensson (S) reserverar sig mot beslutet. 
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 Diarienummer 
   KS 0032/16 
 
§ 103 
 
Skattesats för budgetår 2017 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Skattesatsen för år 2017 behålls oförändrat med utdebitering 22:36 kronor per 

skattekrona.  
 
 
Sammanfattning  
 
Härmed föreslås att kommunens skattesats oförändrat skall vara 22:36 kronor per 
skattekrona, vilket är 22:36 kronor i skatt per intjänad hundralapp. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 2 september 2016 
 
Yrkanden  
 
 Sören Görgård (C): bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
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 Diarienummer 
   KS 0370/16 
 
§ 104 
 
Införande av mobilitetsstöd 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun inför från årsskiftet 2016/2017, under en provperiod på ett år, 

möjligheten att söka mobilitetsstöd. 
 
2. Omsorgsnämnden får i uppdrag att utforma regelverket. 

 
 

Sammanfattning  
 
Den 1 juli 2014 trädde en ny lag i kraft om mobilitetsstöd som komplement till 
färdtjänst(2014:132) se kopia. 
 
Lagen innebär en frivillig möjlighet för kommuner att införa ekonomiskt stöd för anskaffning 
och anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning, som har tillstånd 
till färdtjänst men inte har rätt till bilstöd enligt socialförsäkringsbalken. Det ekonomiska 
stödet ska vara ett komplement till färdtjänst.  
 
Mobilitetsstöd kan innebära en större frihet för de personer som i dag inte omfattas av det 
statliga bilstödet och kan fungera som en nyckel till att en funktionshindrad person kan delta i 
samhällslivet på jämlika villkor som en icke funktionshindrad person. 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är det kommunfullmäktige som fattar beslut 
om mobilitetsstöd ska införas eller inte. 
 
Mobilitetsstöd avser ekonomiskt stöd till anpassning av bil. Med anpassning avses åtgärder av 
teknisk natur där man med ombyggnad eller komplettering av fordonets utrustning möjliggör 
för en person med funktionsnedsättning att komma i/ur fordonet, själv köra eller att fordonet 
körs av annan person, till exempel personlig assistent.  
 
Införandet av mobilitetsstöd innebär för den funktionshindrade en större frihet än som finns 
idag att kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor som andra. 
 
Mobilitetsstöd ger möjlighet för den enskilde till spontanresor med egen anpassad bil till 
skillnad från färdtjänst som är reglerat tidsmässigt när man senast måste beställa en resa för 
att kunna åka den tid/dag man vill.  
 
 
Forts s 17 
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 Diarienummer 
   KS 0370/16 
 
§ 104 forts 
 
Införande av mobilitetsstöd 
 
 
Ska man resa inom Ljusdals kommun ska resan beställas minst 2 timmar innan avresa. Gäller 
det resa med riksfärdtjänst till exempel Hudiksvall/Bollnäs ska ansökan om riksfärdtjänst 
lämnas in minst 5 arbetsdagar innan resa. Vid storhelger till exempel jul ska ansökan om 
riksfärdtjänst vara inne 4 veckor före avresa. 
 
Grundkrav för att ansöka om mobilitetsstöd är att personen har en funktionsnedsättning över 
tid och har tillstånd till färdtjänst samt att man först ansökt om bilstöd hos Försäkringskassan 
men fått avslag på grund att man inte uppfyllt de krav Försäkringskassan har. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 24 augusti 2016, § 96  
Omsorgsförvaltningens skrivelse 10 augusti 2016 
Protokollsutdrag från ONAU den 9 augusti 2016 § 196 Mobilitetsstöd 
Lag om mobilitetsstöd (SFS 2014:132) 
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 Diarienummer 
   KS 0351/16 
 
§ 105 
 
Skrivelse från Rådet för funktionshinderfrågor gällande tillfällig flytt av 
parkeringsplats för funktionshindrade 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Parkeringsplatserna för funktionshindrade utanför Förvaltningshuset flyttas inte. 
 
 
Sammanfattning  
 
Rådet för funktionshinderfrågor har inkommit med en skrivelse gällande tillfällig flytt av 
parkeringsplats för funktionshindrade vid förvaltningshuset i Ljusdal. Motiveringen till flytten 
är att det nu är längre till entrén än tidigare då den ordinarie entrén hålls stängd. 
 
Förslagsställarna förordar nya parkeringsplatser på Lilla Vintergatan där det idag råder 
parkeringsförbud. 
 
Gata- och parkenheten har undersökt möjligheterna att iordningsställa åtminstone en 
parkeringsplats för rörelsehindrade på den plats som föreslås. Det har dock visat sig vara 
svårare än det först tycktes vara. Dels behöver både bokbuss och transporter komma fram till 
entrén på Lilla Vintergatan, vilket begränsar utrymmet. Dels behöver en parkeringsruta för 
rörelsehindrade utrymme på båda sidorna, vilket är svårt på platsen då en trottoar finns längs 
fasaden. Det innebär att en rullstolsburen inte kan komma ut från passagerarsidan. 
 
Den tidigare receptionen och även entrén till biblioteket låg 30 meter innanför dörrarna medan 
de idag finns direkt innanför dörrarna. Det innebär att avståndet till reception och bibliotek i 
verkligheten inte ökat från dagens parkeringsplatser. 
 
Förvaltningen anser därför inte att det är motiverat att ställa iordning parkeringsplatser på 
Lilla Vintergatan, dels på grund av svårigheten att skapa tillgänglighet intill fasaden, dels för 
att avståndet är det samma idag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 1 september 2016 
Skrivelse från Rådet för funktionshinderfrågor 8 augusti 2016  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-09-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0548/15 
 
§ 106 
 
Motion från Marie Mill (LB) om ny förskola i Vij-området 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
 
Marie Mill (LB) har lämnat en motion till kommunfullmäktige.  
 
I motionen föreslår hon att en ny, stor förskola byggs på Knekarbacken. 
 
Marie Mill skriver att det idag finns ett stort behov av förskoleplatser centralt. Knekarbacken 
används flitigt både vinter och sommar av de förskolor som finns i centralorten då där finns 
attraktiva möjligheter att bedriva utomhuspedagogik. 
 
Eftersom två av de fem avdelningar som finns på Vij förskola inryms i lägenheter ges även 
utrymme för uthyrning av dessa. De tre förskolorna som inryms i enplansvillor och som var 
grunden för förskolan i Vij kan eventuellt säljas och på dess plats rymmas ett flerbostadshus 
med fler behövliga lägenheter, då det idag råder stor brist på lägenheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2016, § 18 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med anledning av att 
utbildningsnämnden fattat beslut om att utreda en eventuell nybyggnation som kan ersätta Vij 
förskola. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att utbildningsnämnden beslutat att 
utreda en eventuell nybyggnation som kan ersätta Vij förskola och av den anledningen 
föreslås att motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 22 augusti 2016 
Utbildningsnämndens protokoll 19 april 2016, § 38 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2016, § 18 
Motion 21 december 2015 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-09-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
   KS 0118/16 
 
§ 107 
 
Motion från Leif Hansen (-) gällande att servicenivån i kommundelarna är 
en förutsättning för en hållbar utveckling i kommunen 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
 
Leif Hansen (-) har lämnat en motion till kommunfullmäktige.  
 
I motionen skriver Leif Hansen om behovet av en samordning av de totala resurserna i 
kommunen för att åtgärda servicebrister som finns i kommundelarna.  
 
Regeringen har genom länsstyrelsen uppmanat kommunerna att inventera tillgängliga 
lämpliga lokaler och lägenheter för akut behov av lokaler med god standard och även 
bostäder. 
 
I kommundelarna, skriver Leif Hansen, finns lokaler och bostäder, resurser som kan bidra till 
en lösning av denna för kommunen exceptionella situation. Bristerna måste åtgärdas för att 
motsvara rimligt ställda krav för att en attraktiv ort för de boende, befintligt näringsliv, för 
nyetableringar, företagande, sysselsättning och inflyttning. En positiv utveckling för 
kommunen. 
 
Leif Hansen föreslår att  
 
• Kommunfullmäktige beslutar utreda en nödvändig uppföljning av nämnda inventering 

och utreda behovet av åtgärder för ökad samordning av kommundelarnas resurser samt 
• Kommunfullmäktige beslutar undanröja befintliga brister för att uppnå en fullgod 

servicenivå i kommundelarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016, § 55 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunchefen för yttrande. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att servicenivån i kommunens olika delar är, liksom 
motionären lyfter fram, varierande.  
 
Forts s 21 
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 Diarienummer 
   KS 0118/16 
 
§ 107 forts 
 
Motion från Leif Hansen (-) gällande servicenivån i kommundelarna är en 
förutsättning för en hållbar utveckling i kommunen 
 
 
Detta orsakas dels av sådant som kommunen har möjlighet att styra, men även av andra, till 
exempel staten, regionen och kommersiella aktörer. I de delar där kommunen har 
påverkansmöjlighet måste hela tiden avvägningar göras där servicenivå ställs mot rimligheter. 
En minskande befolkning i en kommundel kommer att försvåra möjligheterna att upprätthålla 
kommunens service. I en kommundel där befolkningen ökar måste servicen utökas. Samma 
förhållande gäller för andra aktörer. 
 
Genom arbetet i Ramsjö med en samordnad kommunal service visar Ljusdals kommun att 
ansträngningar görs för att bibehålla största möjliga verksamhet på en ort med vikande 
befolkningsunderlag. Detta är en ambition vars avsikt är att försöka motverka en verklighet 
där urbaniseringen drabbar stora delar av landet, inte enbart i norra Sverige utan även i landets 
södra delar. 
 
Kommunen har också påbörjat en process med att arbeta fram en bostadspolitisk 
viljeinriktning. Ett sådant dokument kommer att beskriva de ambitioner och utmaningar som 
kommunen har på kort och lång sikt. En viktig del av processen blir att skaffa den överblick 
över bostadssituationen som motionären efterfrågar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att en inventering har avslutats med 
anledning av ökat antal flyktingar och antalet flyktingar som kommer till kommunen har 
minskat väsentligt, vilket påverkar behovet av bostäder och lokaler.  Ramsjöprojektet syftar 
till att uppnå en fullgod lokal servicenivå och undanröja befintliga brister. Projektet kan även 
överföras till andra delar av kommunen med liknande förutsättningar som Ramsjö. Inom 
kommunen pågår således arbetet med att ta tag i de förhållanden som motionären för fram och 
motionen anses därför vara besvarad. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 8 september 2016 
Kommunledningskontorets yttrande 23 augusti 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 februari 2016, § 55  
Motion 29 februari 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0293/15 
 
§ 108 
 
Medborgarförslag gällande att allmänheten får ställa frågor om 
årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en årlig medborgardialog inrättas för 

allmänhetens frågor, synpunkter och förslag utifrån kommunkoncernens 
årsredovisningar. 

 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde med fullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015, § 143 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunledningskontoret och 
demokratiberedningen för yttrande. 
 
Kommunledningskontoret skriver i sitt yttrande: 
 
”Varje kommunfullmäktigesammanträde i Ljusdals kommun inleds med att allmänheten får 
ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. 
 
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med förslagsställaren som inte vill att frågorna 
kring årsredovisningen ska ställas vid den ordinarie allmänhetens frågestund, utan i direkt 
anslutning till ärendet om årsredovisningen. 
I 1991 års kommunallag infördes bestämmelsen att fullmäktige får bestämma att allmänheten 
får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med kommunfullmäktige.  
 
Syftet med bestämmelsen var att öka intresset hos allmänheten för hur politikerna skött 
ekonomin under budgetåret.  
 
Kommunerna är inte skyldiga att hålla ett sådant fullmäktigesammanträde, detta får 
kommunerna själva avgöra. De får också bestämma om allmänhetens frågestund ska ställas i 
anslutning till det sammanträde där årsredovisningen ska ställas, eller om ett särskilt 
sammanträde ska sättas ut för ändamålet. 
 
Forts s 23
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 Diarienummer 
   KS 0293/15 
 
§ 108 forts 
 
Medborgarförslag gällande att allmänheten får ställa frågor om 
årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige 
 
Av kommunallagens kommentarer framgår det att för att ett sammanträde med frågor från 
allmänheten om årsredovisningen ska fylla någon funktion bör det inte hållas innan 
revisorerna har avgett sin revisionsberättelse.  
 
Kommunledningskontoret anser därför att formerna för allmänhetens frågestund i samband 
med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen bör ses över. Lämpligt forum för 
denna översyn är kommunfullmäktiges nyinrättade demokratiberedning”. 
 
Demokratiberedningen föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att en årlig 
medborgardialog inrättas för allmänhetens frågor, synpunkter och förslag utifrån 
kommunkoncernens årsredovisningar. 
 
I yttrandet står att Demokratiberedningen ser positivt på att dialog förs mellan politiker och 
medborgare och föreslår att kommunen årligen inbjuder till en medborgardialog för 
allmänhetens frågor synpunkter och förslag utifrån kommunkoncernens årsredovisningar.  
 
I syfte att gynna allmänhetens deltagande kan medborgardialogen för årsredovisningarna 
förläggas på kvällstid under cirka 2 timmar.  
 
Närvarande är samtliga förvaltningschefer, nämndsordföranden och verkställande direktörer 
samt kommunfullmäktiges presidium. Närvaro av presidium möjliggör att en fråga kan 
beslutas tas med till kommunfullmäktige. 
 
Frågor angående årsredovisningarna ska lämnas in skriftligt fem arbetsdagar i förväg för tid 
till beredning. 
 
Tid och plats för medborgardialog ska annonseras, var och hur man kan ta del av 
årsredovisningarna samt sista datum för inlämning av frågor. 
 
Årsredovisningarna behandlas i kommunfullmäktige i slutet av april. Revisorernas 
revisionsberättelse bifogas kallelsen till fullmäktigesammanträdet i april. Kallelsen till 
fullmäktige skickas 1,5 vecka innan sammanträdet. Av kommunallagens kommentarer 
framgår det att för att ett sammanträde med frågor från allmänheten om årsredovisningen ska 
fylla någon funktion bör det inte hållas innan revisorerna har avgett sin revisionsberättelse. 
Därav bör dialogen ske 1-1,5 vecka innan fullmäktigesammaträdet. 
Årsredovisningshandlingarna finns att tillgå från och med att kallelse till kommunstyrelsen 
skickas. Annonsering av medborgardialog kan därmed ske i samband med detta. 
 
Medborgardialogen skall delas upp i en del där årsredovisningarna redovisas av föredragande 
tjänstemän och en separat del för medborgardialog med efterföljande debatt.  
 
Forts s 24
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 Diarienummer 
   KS 0293/15 
 
§ 108 
 
Medborgarförslag gällande att allmänheten får ställa frågor om 
årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige 
 
Mötet ska webbsändas under själva redovisningen i syfte att fler får informationen. 
Webbsändning ska inte ske under medborgardialogen för att främja antalet frågeställningar 
och delaktigheten. För deltagare som ej kan närvara bör en chattfunktion finnas under mötet. 
 
Medborgardialog för kommunkoncernens årsredovisningar bör ske första gången inför 
kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2017. Medborgardialogen ska utifrån 
årsredovisningarna behandla föregående års verksamhet och måluppfyllelse samt 
kommunkoncernens verksamheter och mål framåt.  
 
Medborgardialogen för kommunkoncernens årsredovisningar ska utvärderas efter tre år.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att ur ett demokratiskt perspektiv är 
det mycket väsentligt att utveckla samtal mellan politiker och allmänhet. Det är också viktigt 
att allmänheten lever med i hur kommunen leds och styrs samt på vilket sätt som skatter och 
andra medel används. Medborgarförslaget är därför ur en rad olika aspekter viktigt. 
Demokratiberedningen har tagit till sig förslaget och föreslår en modell för hur intentionen i 
medborgarförslaget skulle kunna förverkligas. 
 
Utifrån beredningens förslag föreslås att medborgarförslaget bifalles såtillvida att en årlig 
medborgardialog inrättas för allmänhetens frågor, synpunkter och förslag utifrån 
kommunkoncernens årsredovisningar. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 24 augusti 2016 
Yttrande från demokratiberedningen 9 maj 2016 
Yttrande från kommunledningskontoret 11 januari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 juni 2015, § 143 
Medborgarförslag 22 juni 2015 
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 Diarienummer 
   KS 0142/16 
 
§ 109 
 
Medborgarförslag gällande gång- och cykelbana på väg 83 mellan Nore 
Camping och Rolfhamre 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att det sänds till Region Gävleborg och 

Trafikverket samt beaktas i kommande prioriteringar gällande gång- och cykelvägar. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om att bygga en gång- och 
cykelbana på väg 83 mellan Nore Camping och Rolfhamre.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016, § 84 att delegera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att det sänds till 
Region Gävleborg och Trafikverket samt beaktas i kommande prioriteringar gällande gång- 
och cykelvägar. 
 
I yttrandet står vidare: ” En gång- och cykelväg längs väg 83, som är en statlig väg, sträckan 
Nore-Måga är den åtgärd som prioriterats högst av de objekt kommunstyrelsen redovisat till 
länsplaneupprättaren Region Gävleborg. Gång- och cykelåtgärder på det statliga vägnätet 
finansieras via en särskild pott inom den så kallade länstransportplanen. De åtgärder som 
föreslagits av kommunerna bedöms mot varandra på länsnivå, och beslut om åtgärder fattas 
av regionen i samråd med Trafikverket. Eftersom potten för gång- och cykelobjekt ökats 
markant de senaste åren byggs gång- och cykelvägar i högre takt än tidigare. Detta ger 
förhoppningsvis förutsättning för att även den åtgärd som påtalas i medborgarförslaget kan 
komma till utförande. Länstransportplanen kommer att revideras med start hösten 2016, och 
kommunen får då möjlighet att på nytt prioritera gång- och cykelobjekt. 
 
Ljusdals kommun var vid flera tillfällen i kontakt med Trafikverket inför det beläggnings-
arbete som skulle ske på väg 83 under 2015. Diskussioner fördes om hur en gång- och 
cykelbana eventuellt skulle kunna ingå i detta arbete i form av en breddning av vägytan och 
avgränsning av en särskild gång- och cykelbana. Det slutliga beskedet från Trafikverket var 
att en sådan inte gick att anlägga på vägens norra sida, vilket innebar att trafikanter skulle bli 
tvingade att korsa vägen vid anslutning till den befintliga gång- och cykelvägen som går från 
centrala Ljusdal till Nore camping. 
 
Forts s 26 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-09-13 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 Diarienummer 
   KS 0142/16 
 
§ 109 forts 
 
Medborgarförslag gällande gång- och cykelbana på väg 83 mellan Nore 
Camping och Rolfhamre 
 
Trafikverket valde i stället att avvakta med åtgärden tills möjlighet finns att bygga en särskild 
gång- och cykelväg på norra sidan av väg 83 som ansluter till den befintliga vid Nore 
camping. 
  
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdals kommun genom beslut i 
kommunstyrelsen har föreslagit gång- och cykelväg mellan Nore och Måga som ett högt 
prioriterat objekt i Länsplanen. Bland kommunens föreslagna objekt ingår även en översyn av 
väggeometri och topografi samt gång- och cykelväg på väg 83, bland annat för sträckan 
Måga-Tallåsen. Ljusdals kommun har därmed gjort vad vi kan för att påverka Trafikverket att 
bygga gång- och cykelväg på den aktuella vägsträckningen. Undertecknad har även vid besök 
från Trafikverket åkt runt i hela kommunen och påtalat behov av gång- och cykelvägar invid 
Trafikverkets vägar.  
 
Av den anledningen föreslås att medborgarförslaget bifalles såtillvida att det sänds till Region 
Gävleborg och Trafikverket samt beaktas i kommande prioriteringar gällande gång- och 
cykelvägar. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 22 augusti 2016 
Yttrande från kommunledningskontoret över medborgarförslag 27 april 2016 
Kommunfullmäktige 21 mars 2016, § 84 
Medborgarförslag 10 mars 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0205/16 
 
§ 110 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen andra kvartalet 2016 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avser kvartal två, 1 april till 30 juni 
2016. Av kvartalsrapporten framgår att det finns tre gynnande beslut som inte verkställts inom 
tre månader från beslutsdatum för Individ- och familjeomsorg, IFO.  
 
Dessa beslut gäller bistånd med kontaktfamilj som beviljats den 14 juli 2015. Insatserna hade 
inte verkställs då det har varit svårt att matcha mot det önskemål som fanns från familjen.  
Kontaktfamilj har dock hittats och insatsen verkställdes den 6 maj 2016. 
 
Individrapport skickas till IVO. 
 
Beslutsunderlag  
 
Omsorgsnämnden 24 augusti 2016, § 92 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 23 maj 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0206/16 
 
§ 111 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg andra kvartalet 2016 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
För andra kvartalet 2016 fanns totalt tjugoen ”Ej verkställda beslut” att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
 
Sjutton rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård och omsorgs-
boende, vobo. Fyra rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger om personer med 
funktionsnedsättning, Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och omsorg, LSS. 
 
Äldreomsorg: Sjutton personer har väntat mer än tre månader på verkställighet av beviljat 
vobo.  
• Två ärenden har blivit verkställda. Väntetid på verkställighet på grund av att vi inte haft 

ledigt boende att erbjuda sträcker sig mellan fyra till sju månader (de som tackat nej är 
inte medräknade här). 

• Sex personer har gjort ett återtagande av ansökan  
• Fyra personer som tackat nej till erbjudet boende önskar stå kvar med ansökan 
• En person har avlidit. 
• Fyra personer som vid dagens datum inte fått något erbjudande om vobo och den som 

väntat längst av dessa har beslutsdatum 4 november 2015. 
 

Samtliga personer med gynnande boendebeslut bor i ordinärt boende med hemtjänstinsatser i 
varierande omfattning, som mest 2,91 timme per dag och har då omvårdnadsinsatser sju 
gånger per dag.  
 
Omsorger om personer med funktionsnedsättning  
De fyra rapporterade ärenden inom stöd och omsorg har gynnade beslut om: 
• kontaktfamilj enligt SoL 
• korttidstillsyn enligt LSS 
• avlösarservice i hemmet enligt LSS 
• kontaktperson enligt LSS 
 
 
Forts s 29
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 Diarienummer 
   KS 0206/16 
 
§ 111 forts 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg andra kvartalet 2016 
 
 
Här har det varit svårigheter att verkställa på grund av att det är svårt att hitta lämpliga 
uppdragstagare till beviljade insatser. Väntetiden uppgår till fyra till nio månader.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad den 26 juli 2016 
Rapportering av ej verkställda beslut daterad den 26 juli 2016 
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 Diarienummer 
     
 
§ 112 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns följande handling: 
 
1. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2015 för Hälsingerådet. 
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 Diarienummer 
   KS 0096/16 
 
§ 113 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2016 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 

 
 

Sammanfattning  
 
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag per den 7 september 2016. 
 
Redovisningen omfattar sju motioner och 18 medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 7 september 2016 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2016, 7 september 2016 
 
Yrkanden  
 
Sören Görgård (C): bifall till kommunledningskontorets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna utskottet bifaller detta.  
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 Diarienummer 
     
 
§ 114 
 
Begäran om extra ärende - svar på frågor som ställts av Örjan Fridner (S) 
gällande ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ärendet tas inte upp vid dagens sammanträde. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ledamoten Markus Evensson (S) vill att utskottet tar upp ärendet gällande frågor som ställts 
av Örjan Fridner (S) och enligt Markus Evensson besvarats på ett märkligt sätt. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer begäran under propositionsordning och finner att allmänna utskottet 
avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till Markus Evenssons yrkande och nej-röst för bifall till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med tre-ja-röster mot två nej-röster avslår allmänna utskottet Markus Evenssons yrkande. 
 
Reservation 
 
Markus Evensson reserverar sig mot beslutet. 
 
Omröstningsprotokoll § 114 
 Ja Nej Avstår 
Lars Molin (M)  X   
Sören Görgård (C)  X   
Harald Noréus (L)  X   
Markus Evensson (S)  X  
Kristoffer Hansson (MP)   X  
Summa: 3 2  
Totalt: 5 
 
Beslutsexpediering  
Akt  
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