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Dnr 00008/2017

Aktuella personalfrågor
Allmänna utskottet beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Personalchef Maria Carlgren informerar om aktuella personalfrågor:
Personalpolicy
Personalpolicyn är ute på remiss och remisstiden går ut den 22 december.
Hittills har fyra svar inkommit och dessa är i stort sett positiva till förslaget.
Löneöversyn 2018
Lönekartläggningen är redan klar och förhoppningen är att nya löner ska
betalas ut redan i april nästa år.
Personalenheten ska ha en uppstart med cheferna och man jobbar också på
att effektivisera löneprocessen.
Möte med facken
Lars Molin, Sören Görgård och Maria Carlgren har haft möte med facken
och bland annat pratat om personalpolicy, utbildning i Esam, SAM.
Metoo
Det framgår av medarbetarundersökningen att sexuella trakasserier
förekommer på alla förvaltningar – åtgärdsprogram ska tas fram.
Diskrimineringsombudsmannen har begärt ut riktlinjer och rutiner för
verksamheten i syfte att förhindra sexuella trakasserier och repressalier.
Narkotika
Personalenheten hanterar just nu fyra olika ärenden där medarbetare har
använt narkotika. De fyra fallen har ägt rum inom utbildningsförvaltningen
och omsorgsförvaltningen.
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Upphandlingschefen
Kerstin Hiviebäck har gått i pension och för tillfället är ekonomichef Tom
Westerberg är tillförordnad chef.
PA-konsulter
Antalet PA-konsulter kommer att utökas från tre till sex. Det har MBLförhandlat och facken har ställt sig positiva till det.
Övrigt
Fokus ligger just nu på arbetsmiljön.
Man tittar också på hur vi ska jobba med PA-frågor framöver och hur
organisationen ska se ut.

Beslutsexpedierat
Akt
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§ 123

Datum

2017-12-05

Dnr 00388/2017

Medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ljusdals kommun ansöker om att gå med i föreningen Sveriges
Ekokommuner

2.

Kontaktpersoner mot Sveriges Ekokommuner är miljöstrateg samt en
utsedd politiker.

3.

Medlemsavgiften för 2018 på 10 000 kronor för medlemskapet i
Sveriges Ekokommuner tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.
Avgifterna för kommande år arbetas in i budgeten.

4.

Ljusdals kommun ska ha som målsättning att köpa ursprungsmärkt
fossilfri el, Bra miljöval. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma
med förslag på hur detta ska gå till.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Sveriges Ekokommuner arbetar med gemensamma strategiska
frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling. Föreningen arbetar
utifrån fyra hållbarhetsprinciper med utgångspunkt från; att samhället inte
ska utsätta naturen för systematisk koncentrationsökning av ämnen från
berggrunden; att samhället inte ska utsätta naturen för systematisk
koncentrationsökning av ämnen producerade av samhället; att naturen fysiskt
inte får trängas undan samt att människor inte får hindras från att tillgodose
sina behov. Principer som Ljusdals kommun åtar sig att följa i och med ett
medlemskap.
Föreningen genomför årliga jämförelser mellan medlemskommuner,
landsting och regioner på 12 nyckeltal. För Ljusdals kommun innebär dessa
jämförelser inget större merarbete.
Förbättringspotentialen inom de olika nyckeltalen varierar och för de flesta
handlar det om ett långsiktigt hållbart arbete mot minskad miljöpåverkan.
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Ljusdals kommun borde, med hänsyn till beslutet om medlemskap i Sveriges
Ekokommuner, se till att kommunen övergår till miljömärkt el. Detta finns
med som ett nyckeltal för föreningens medlemmar och kommunen köper
idag ingen miljömärkt el alls. Detta kan genomföras i samband med att
kommunen byter elleverantör vid årsskiftet och kostnaden för detta beräknas
uppgå till 80 000 kronor årligen med dagens elpriser.
Utöver stöd med nyckeltal får kommunen som medlem delta på föreningens
utbildningar, möten och nätverksträffar. Kommunen förväntas delta aktivt i
nätverket genom att ta till sig och sprida goda exempel och idéer. Nätverket
ger kommunen möjlighet att samarbeta med övriga medlemsorganisationer
för att förbättra sitt eget arbete med miljöfrågorna. Medlemskapet kan även
ge positiv klang genom att använda föreningens namn ihop med Ljusdals
kommun och framhålla sig som en av Sveriges ekokommuner.
För att kunna vara aktiv i föreningen och driva frågor som kommunen anser
vara av vikt krävs att både ansvarig politiker och tjänsteman avsätter tid för
arbetet med föreningens frågor.
Kommunledningskontoret föreslår den 6 november 2017
1.

Ljusdals kommun ansöker om att gå med i föreningen Sveriges
Ekokommuner

2.

Kontaktpersoner mot Sveriges Ekokommuner är miljöstrateg samt en
utsedd politiker.

3.

Medlemsavgiften för 2018 på 10 000 kr för medlemskapet i Sveriges
Ekokommuner tas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.
Avgifterna för kommande år arbetas in i budgeten.

4.

Ljusdals kommun övergår till att köpa ursprungsmärkt fossilfri el, Bra
miljöval, från och med 1 januari 2018.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 6 november 2017
Yrkanden
Lars Molin (M): Punkt fyra i kommunledningskontorets förslag ändras till att
Ljusdals kommun ska ha som målsättning att köpa ursprungsmärkt fossilfri
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eller Bra miljöval. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med förslag
på hur detta ska gå till.
Sören Görgård (C), Kristoffer Hansson (MP): bifall till
kommunledningskontorets förslag samt Lars Molins ändringsyrkande.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna
utskottet bifaller detta.
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§ 124

Datum

2017-12-05

Dnr 00497/2017

Utveckling av kommunens klimatarbete
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunchefen får i uppdrag att genomföra en detaljerad risk- och
sårbarhetsanalys med fokus på dimensionerade scenarier med
naturolyckor kopplade till klimatförändringar.

2.

Ljusdals kommun ska anordna en konferens med temat
klimatförändringar våren 2018 i syfte att informera och utbilda
tjänstemän och politiker inom kommun och region för att kunna arbeta
anpassat med klimatfrågor. Kommunchefen får i uppdrag att se till att
konferensen anordnas.

3.

75 000 kronor avsätts för att arrangera klimatkonferensen 2018.
Pengarna tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunalråd Lars Molin (M) har frågan om kommunens
klimatarbete aktualiserats. Förslag till åtgärder för att förbättra arbetet är en
detaljerad risk- och sårbarhetsanalys med fokus på dimensionerade scenarier
för naturolyckor kopplade till klimatförändringar samt en klimatkonferens
våren 2018 med syfte att informera och utbilda tjänstemän och politiker
inom kommun och region för att kunna arbeta anpassat med klimatfrågor i
framtiden.
År 2015 genomfördes en risk- och sårbarhetsanalys för Ljusdals kommun
som särskilt poängterar att under mandatperioden 2015-2018 bör fokus
läggas på klimatförändringarna och att en detaljerad risk- och
sårbarhetsanalys bör göras med dimensionerade scenarier för naturolyckor
med koppling till klimatförändringarna.
Den detaljerade risk – och sårbarhetsanalysen bekostas inom ram för
ordinarie verksamhet.
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Medvetenheten och förmågan att hantera risker kopplade till
klimatförändringarna och arbete med att minska vår klimatpåverkan bör
stärkas inom kommunen. Som ett led i detta arbete bör den detaljerade riskoch såbarhetsanalysen genomföras samt att kompetensen för medarbetare
och politiker bör höjas. Som ett led i kompetensförsörjningen inom
klimatområdet föreslås därför en konferens inom ämnet som riktar sig till
kommunens alla typer av verksamheter.
Klimatkonferensen arrangeras i ett samarbete mellan Ljusdals kommun,
Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg. Finansieringen av
konferensen delas mellan dessa parter.
Kostnaden för klimatkonferensen är beräknad till 75 000 kronor för Ljusdals
kommun. Anställda inom Ljusdals kommun ska kunna delta kostnadsfritt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 21 november 2017
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP), Sören Görgård (C): bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna
utskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
10(25)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens allmänna utskott
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Datum

2017-12-05

Dnr 00470/2017

Avveckling av Ramsjö Folketshusförening
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kvarvarande likvida tillgångar på totalt 60 149,16 kronor från
avvecklingen av Ramsjö Folketshusförening fördelas med 10 000 kronor
vardera till Ramsjö Sportklubb, Ramsjö Fiskevårdsförening, Ramsjö
Hembygdsförening, Ramsjö Jaktskytteklubb och Ramsjö Lanthandel
samt 10 149,16 kronor till Ramsjö Bygderåd.

Sammanfattning av ärendet
Vid ordinarie årsstämma den 22 mars 2013 med Ramsjö Folketshusförening,
organisationsnummer 802417-5344, beslutates att under 2013 avveckla
föreningen, försälja fastigheten samt fördela tillgångarna som kvarstår.
Upplösning av föreningen regleras i § 13 Ramsjö Folketshusförening
stadgar. ”Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas
mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation
kvarvarande medlemmarna på så sätt, att dessa först får ut de av dem erlagda
insatserna, varav återstående belopp enligt beslut i samband med
föreliggande likvidationsbeslut överlämnas till Folketshusföreingarnas
Riksorganisation eller till Ljusdals kommun. Tillgångarna skall av
mottagaren förvaltas och överlämnas till ny förening, som kan bildas med i
huvudsak samma ändamål som föreningens och vilken styrelse har sitt säte i
Ljusdals kommun”.
Vid möte den 4 oktober 2016 för behandling av ärendet slutlig avveckling av
Ramsjö Folketshusförening konstaterades att det inte finns medlemmar som
har krav eller fordringar för erlagda insatser i föreningen. Mötets
funktionärer förordar att kvarvarande tillgångar på 60 449 kronor skall
komma orten tillgodo och att med kommunens medgivande fördela
tillgångarna lika mellan Ramsjöortens aktiva föreningar och ortens
serviceinriktade lanthandel enligt följande:
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Ramsjö Sportklubb
Ramsjö Fiskevårdsförening
Ramsjö Hembygdsförening
Ramsjö Jaktskytteklubb
Ramsjö Bygderåd
Ramsjö Lanthandel
Totalt

Datum

2017-12-05

10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 449 kr
10 000 kr
60 449 kr

Den avvecklade föreningens medel på 60 149,16 kronor enligt kontoutdrag
från Swedbank daterat den 31 mars 2016 har den 27 oktober 2017 överförts
till Ljusdals kommun för effektuering. Skillnaden mellan ovanstående
förslag till fördelning om totalt 60 449 kronor och likvida medel överförda
till kommunen 60 149,16 kronor föreslås reducera föreslagen andelen för
Ramsjö Bygderåd från 10 449 kronor till 10 149,16 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 2 november 2017
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§ 126

Datum

2017-12-05

Dnr 00477/2017

Avveckling av Stiftelsen Widmarkska fonden
Allmänna utskottet beslutar
1.

Stiftelsen Widmarkska fonden avvecklas.

2.

Kvarstående medel överförs till kommunbiblioteket.

Sammanfattning av ärendet
Rättsenheten vid Länsstyrelsen i Dalarnas län har efter begäran från Ljusdals
kommun granskat statuter och sammanställning över kapital och utdelningar
perioden 2010-2014 för de fonder kommunen förvaltar. Länsjuristen har
därefter bedömt att samtliga fonder utom 28003 och 28004 utgör stiftelser
där krav på registrering enligt Stiftelselag (1994:1220) föreligger.
Fond 28004 har sammanförts med annan fond och är därmed utagerad.
Fond 28003, Stiftelsen Widmarkska fonden har däremot inte kunnat
registreras. Fonden saknar stadgar. Enligt tillgängliga handlingar från 1981
saknas även gåvobrev. Erhållen ränta på fondmedlen har sedan gammalt
utdelats till kommunbiblioteket. Behållningen den 1 januari 1981 var
46 627,90 kronor. I kommentarsfältet i nämnda handling har noterats ”Utgör
sannolikt en gåva och är inte aktuell för permutation. Anvisas till ordinarie
stat för kulturnämnden, vilken beslutar om användningen”. Fondens
behållning på bankkonto utgör 51 484,25 kronor enligt kontoutdrag daterat
den 13 september 2017 vilket överensstämmer med Stiftelsen Widmarkska
fondens reviderade årsredovisning för 2016.
Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar ge stiftelser tillstånd att
förbruka tillgångarna och därmed upplösas. Styrelsen/förvaltaren kan ansöka
om tillstånd att förbruka tillgångarna för det ändamål vartill de är bestämda
eller, om detta ändamål inte längre går att uppfylla, för ett ändamål som så
nära som möjligt motsvarar detta. Följande kriterier ska vara uppfyllda:
1. Stiftelsen ska ha bildats för mer än 20 år sedan.
2. Stiftelsen ska inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste 5 åren
(orsakerna till detta kan vara flera, t.ex. att avkastningen är för låg eller
att ändamålet inte längre går att uppfylla).
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3.

4.

Datum

2017-12-05

Värdet av tillgångarna ska vid utgången av de tre senaste
räkenskapsåren ha understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger
det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken.
Stiftelsen saknar skulder.

Saknas föreskrift i stiftelseförordnandet att endast avkastningen får användas
behöver Länsstyrelsens tillstånd dock inte inhämtas. Stiftelsen kan då på eget
initiativ besluta att förbruka tillgångarna för ändamålet.
Stiftelsen Widmarkska fonden uppfyller kriterierna för båda scenarion för
avveckling, ovan.
Slutsatsen är att förvaltaren Ljusdals kommun bör avveckla Stiftelsen
Widmarkska fonden och överföra kvarstående medel till kommunbiblioteket.
Länsstyrelsens tillstånd för avveckling behöver därmed inte inhämtas.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 8 november 2017

Beslutsexpedierat
Ekonomienheten
Delegeringspärm
Akt
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Datum

2017-12-05

Dnr 00246/2017

Årlig aktivitet för nyinflyttade till kommunen,
utvärdering för kännedom
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Utvärderingen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2016, § 146, att införa en årlig
aktivitet för nyinflyttade till kommunen och för detta anslå en maximal
kostnad på cirka 150 000 kronor per år. Informationsenheten och dess
inflyttarservice på kommunledningskontoret ansvarar för genomförandet.
Den 25 september 2016 ordnades en inflyttardag i djurparken Järvzoo i
Järvsö. 2017 års inflyttardag hölls den 27 maj i Ljusdals Folkpark där
politiker och tjänstemän från kommunen, Närljus och Ljusdal Energi hälsade
2016 års inflyttade välkomna.
Viktiga förbättringsåtgärder för att få fler deltagare detta år var att erbjuda
transport för dem som behövde och utökad översättning för gäster med
sådana behov. Av 897 inbjudna kom cirka 200 personer vilket var nästan
dubbelt så många som på Järvzoo 2016. Antalet som behövde erbjuden
transport var 3-4 från Järvsö, 2 från Hennan, 10-talet från Färila, 2 från
Ämbarbo och 60-talet från Kläppa/Gärdeåsen.
Ljusdals Folkpark ansågs vara lämplig lokalisering för 2017 års
inflyttaraktivitet eftersom kommunen förfogar över hela området och det
blev på så sätt stor valfrihet för utbudet under dagen.
Från utescenen Lyran hälsade kommunledningen välkommen, det bjöds på
underhållning av Estrad Ljusdals ungdomar med flera och Jörgen Åberg höll
ihop det hela som konferencier. För barnen ordnades ponnyridning och
räddningstjänsten visade brandbilar. Ljusdal Energi och Färila simhall hade
informationspunkter och kommunens tjänstemän och politiker gick runt och
pratade med besökarna. Inomhus serverades en lunchbuffé.
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Välkomstaktiviteten uppskattades av såväl gäster som värdar men kan göras
något annorlunda kommande år med två års erfarenhet att utgå från.
Scenutbudet med konferencier går att använda sig av även nästa år och kan
möjligen utvecklas med till exempel något mer för barnen. Värdarnas
småprat med inflyttarna har också fungerat bra i två år liksom årets tolkhjälp
och transportmöjligheter för nyanlända. Att begränsa arrangemanget till ett
par timmar verkar vara tillräckligt.
Förbättringsområden är val av tidpunkt. En söndag i månadsskiftet augustiseptember kan vara att föredra. Vid årets aktivitet hade besökarna för stort
fokus på maten vilket störde utbudet i övrigt. Så där är enklare förtäring ”på
stående fot” som till exempel wraps, kall dryck, kaffe/te och kaka vara
lämpligare kommande år.
Ljusdals Folkpark är en bra plats med gott om utrymme inte minst för
barnens lek. Där finns också dansbanor som kan bli reservutrymmen vid
regn.
Underhållning är populärt. I övrigt bör övervägas hur utbudet av aktiviteter
ska vara. Informationspunkter lockar inte.
Arrangörsmässigt bör informationsenheten även i fortsättningen förbereda
och ansvara för inflyttardagen men om möjligt upphandla det mesta runt
underhållning och förtäring. Detta för att få mer tid och kraft till en bättre
totalupplevelse och för att undvika en alltför stor arbetsinsats för en eller
några få medarbetare.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 20 november
Kommunstyrelsens protokoll 26 maj 2016, § 146
Inbjudan till nyinflyttardagen 2 maj 2017
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§ 128

Datum

2017-12-05

Dnr 00500/2017

Förslag till samarbetsavtal mellan Ljusdals IF och
Ljusdals kommun 2018
Allmänna utskottet beslutar
1.

Ljusdals kommun ingår sponsoravtal med Ljusdals IF för år 2018
gällande damfotbollslaget med beloppet 200 000 kronor.

2.

Beloppet tas från kommunstyrelsens konto till förfogande för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals IF har presenterat ett förslag till sponsringsavtal för 2018 gällande
damfotbollslaget i Elitettan och begär för detta 200 000 kronor av
kommunen.
Ljusdals kommuns sponsringspolicy kräver en affärsmässig överenskommelse till ömsesidig nytta för parterna om kommunen ska vara med.
Avtalsförslaget överensstämmer med det som policyn kräver och Ljusdals
IF:s nya status inom damfotbollen ger Ljusdal och kommunen värdefull
reklam vilket motiverar ett avsevärt högre sponsringsbelopp än de 100 000
kronor som gällde i division 1 säsongen 2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 22 november 2017
Förslag till samarbetsavtal mellan Ljusdals IF och Ljusdals kommun 2018
Sponsringspolicy för Ljusdals kommun.
Yrkanden
Markus Evensson (S), Kristoffer Hansson (MP), Sören Görgård (C),
Harald Noréus (L): bifall till kommunledningskontorets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna
utskottet bifaller detta.
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Beslutsexpedierat
Informationsenheten
Delegeringspärm
Akt
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§ 129

Datum

2017-12-05

Dnr 00503/2017

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunchefen ges i uppdrag att organisera kommunens arbete med att
ta fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall
landets kommuner ha av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för
bostadsförsörjningen. Detta dokument skall vara ett underlag för att arbeta
strategiskt och långsiktigt med frågor i anslutning till bostadsförsörjning.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under
varje mandatperiod. De visar vad kommunen vill med det befintliga
bostadsbeståndet och planeringen av nya bostäder.
Riktlinjerna är också en förutsättning för att kommunen skall ha möjlighet
att söka bidrag från Boverket i samband med beslut om startbesked för
bostadsbyggande. Den totala bidragsnivån under 2017 uppgår till 1,8
miljarder kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 28 november 2017
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§ 130

Datum

2017-12-05

Dnr 00538/2016

Mötesfria skollov
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunchefen får i uppdrag att utreda frågan inför nästa mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen har lämnat ett förslag om att det inte ska läggas några
politiska sammanträden under skolloven (jul- och sommarloven
undantagna). Det föreslås också att tydliga sluttider för sammanträdena
införs.
Beredningen skriver att detta skulle underlätta för småbarnaföräldrar att
kunna verka som politiker och att det skulle minska avståndet mellan politik
och samhälle.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse 22 november 2017
Demokratiberedningens skrivelse 20 december 2016
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§ 131

Datum

2017-12-05

Dnr 00489/2017

Tillgänglighetsarbete i Ljusdals kommun 2018
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett tillgänglighetsprogram.

2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utbildningsinsats för
förtroendevalda och tjänstemän om vinsterna med tillgänglighetsarbete.

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett tillgänglighetsprogram och
en plan för implementering.

2.

Kommunchefen får i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för
förtroendevalda och tjänstemän om vinsterna med tillgänglighetsarbete.

3.

500 000 kronor avsätts ur medel för Projekt Tillgänglighet.

Sammanfattning av ärendet
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit fram förslag om
tillgänglighetsarbete för 2018. Rådet har också listat en rad prioriterade
arbeten för detta.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 28 november 2017
Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 15 november 2017, § 30
Förslag till kommunstyrelsen om tillgänglighetsarbete 2018
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): bifall till kommunledningskontorets förslag.
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Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna
utskottet bifaller detta.
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§ 132

Datum

2017-12-05

Dnr 00509/2015

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun bidrar med
halkskydd till pensionärerna i Ljusdals kommun
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunchefen i samråd med
omsorgsförvaltningen får i uppdrag att inhandla halkskydd som kan
delas ut till invånare som fyllt 65 år. Halkskydden ska kunna hämtas i
kommunhusets reception.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige. I förslaget
föreslås att Ljusdals kommun bidrar med halkskydd till pensionärerna i
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, § 251 att delegera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunala
pensionärsrådet och omsorgsnämnden för yttrande.
Eftersom Kommunala pensionärsrådet ännu inte hade haft något
sammanträde i år skickades förslaget ut till alla ingående föreningar.
De åtta remissvaren som inkommit har sammanställts och sju av de svarande
organisationerna ställer sig positiva till medborgarförslaget. De argument
som flera föreningar anför utgår från det stora antalet fotgängare som skadas
i halkolyckor varje år, de stora kostnader dessa olyckor orsakar samt att
bekostande av gratis halkskydd för äldre är en billig kostnad jämfört med de
kostnader som halkolyckorna medför. En förening anser att de flesta redan
har halkskydd och i den mån behov finns så borde det istället vara Lanstinget
som bekostar halkskydd.
Omsorgsförvaltningen skriver i sitt yttrande till nämnden att redan idag
lämnas halkskydd till alla kunder över 75 år där förvaltningens uppsökande
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verksamhet gör hembesök. 163 stycken hembesök har gjorts där halkskydd
har delats ut.
Omsorgsnämnden föreslår att halkskydd ska delas ut till alla äldre som
kommer på ”Peppar, peppar”-dagen för att det då skulle bli en extra morot
att komma dit. Kostnaden beräknas till totalt 20 000 kronor.
I sitt yttrande beskriver nämnden även ett annat förslag som innebär att
halkskydd delas ut till PRO:s och SPF:s medlemmar. Kostnaden beräknas till
300 000 kronor.
Kommunstyrelsen ordförande föreslog att medborgarförslaget bifalles
såtillvida att halkskydd delas ut till alla äldre som kommer till ”Peppar
peppar”-dagen.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2017, § 17 att återremittera
ärendet.
Kommunstyrelsen skickade återigen medborgarförslaget till
omsorgsnämnden för yttrande.
Omsorgsnämnden beslutade den 20 september 2017, § 117 att föreslå att det
ska delas ut halkskydd till alla äldre som kommer till ”peppar peppar”-dagen
som en extra morot att komma till en kostnad av totalt 20 000 kronor.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att många
halkskador är onödiga och kan undvikas genom användande av
halkskydd. Varje olycka som undviks innebär minskat personligt lidande och
minskade samhälleliga kostnader.
Mot den bakgrunden föreslås medborgarförslaget bifallas såtillvida att
kommunchefen får i uppdrag att i samråd med omsorgsförvaltningen
inhandla halkskydd som kan delas ut till invånare som fyllt 65 år.
Halkskydden ska kunna hämtas i kommunhusets reception.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 25 november 2017
Omsorgsnämndens protokoll 20 september 2017, § 117
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2017, § 17
Omsorgsnämndens protokoll 5 oktober 2016, § 115
Yttrande från kommunala pensionärsrådet 23 februari 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2015, § 250
Medborgarförslag 25 november 2015
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP), Sören Görgård (C): bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna
utskottet bifaller detta.
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