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§ 50 Dnr 00010/2018  

Information om ett IFO-ärende 

Personalutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Ärendet återkommer vid nästa sammanträde igen.  

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Maria Carlgren informerar: 

 

Omsorgsförvaltningen har fått kritik av inspektionen för vård och omsorg, 

IVO, gällande ett tragiskt dödsfall. En utredning har upphandlats externt och 

skulle ha kommit i förra veckan, men den har försenats. 

 

Mer information kommer på nästa sammanträde.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 51 Dnr 00010/2018  

Aktuella personalfrågor 

Personalutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om rekryteringen av 

biträdande kommunchef. 

 

Annons har varit ute och sista dag för ansökan var fredagen den 27 april. Då 

hade 15 ansökningar inkommit. Av dessa är det tre ansökningar som är 

särskilt intressanta. 

 

Nu ska några plockas ut och intervjuer hållas i ett antal konstellationer; 

kommunstyrelsens presidium, förvaltningscheferna, personal- och 

kommunchef. 

 

Facken får vara med först när man har en kandidat som ska förhandlas enligt 

MBL § 11. 

 

Det är kommunstyrelsen som beslutar om anställning av kommunchefer. 

Målsättningen är att beslut ska kunna fattas den 31 maj 2018. 

 

Personalchef Maria Carlgren informerar: 

 

Arbetsmiljö 

En enkät gällande den sociala arbetsmiljön i kommunen har skickats ut - 

återrapport ska enligt det beslutade årshjulet ske i höst till allmänna utskottet. 

 

Löneöversyn 

Ny lön betalades ut den 27 april till alla utom Kommunals medlemmar som 

enligt sitt avtal får ny lön i maj och Lärarfacken som inte är klara ännu.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 52 Dnr 00215/2018  

Riktlinjer om jämställdhet och mångfald 

Personalutskottet beslutar 

 

1. Förslaget till riktlinje Jämställdhet och mångfald för Ljusdals kommun 

sänds på remiss till kommunens samtliga nämnder, bolag och fackliga 

organisationer.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till riktlinje Jämställdhet och mångfald syftar till att tydliggöra vad 

som gäller i Ljusdals kommun för en arbetsplats som aktivt arbetar för 

jämställdhet och mångfald.  Den beskriver hur arbetet med aktiva åtgärder i 

syfte att motverka diskriminering på arbetsplatsen ska se ut. Riktlinjen 

omfattar alla anställda i Ljusdals kommun och ersätter tidigare 

jämställdhetsplan, mångfaldspolicy och mångfaldsplan  

 

Riktlinjen är framtagen utifrån samarbete med kommunens jämställdhets-

strateg och har sin grund i gällande Diskrimineringslagstiftning. Riktlinjen är 

uppdelad i vilket ansvarsområde arbetsgivare, politiker, chefer och 

medarbetare har för att främja jämställdhet och mångfald i Ljusdals 

kommun. Den ger direktiv för arbetet med aktiva åtgärder som förebyggande 

arbete, årlig lönekartläggning, medarbetarsamtal och personalmöten för att 

motverka diskriminerande handlingar på arbetsplatsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 25 april 2018 

Förslag Riktlinje Jämställdhet och mångfald  

 

 

Beslutsexpediering 

Personalenheten 

Delegeringspärm 

Akt 
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§ 53 Dnr 00185/2017  

Organisationsskiss Styrdokument 

Personalutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Personalenheten presenterar en struktur över styrdokumenten inom 

Personalområdet i syfte att underlätta navigering inom och förståelse för hur 

styrdokumenten förhåller sig till varandra, på vilken nivå beslut om 

styrdokument fattas och vilka styrdokument som ersatts.  

 

Nivån ”Riktlinjer” beslutas av kommunstyrelsen och inte 

kommunfullmäktige. Det kan noteras att redovisningen under ”Rutiner & 

och övriga detaljerade styrdokument” inte är uttömmande.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 25 april 2018 

Schema över arbetet med kommungemensamma styrdokument 25 april 2018 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 54 Dnr 00217/2018  

Sjukfrånvaro första kvartalet 2018 

Personalutskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Mer fördjupad information kommer vid nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Maria Carlgren informerar om sjukfrånvaron första kvartalet 

2018.  

 

Sjukfrånvaron har stigit under kvartal ett och Maria Carlgren menar att det 

beror på den intensiva influensaperioden som har varit samt att dessutom 

vinterkräksjukan har inneburit en del frånvaro. 

 

Det är korttidssjukfrånvaron som har ökat. Långtidssjukfrånvaron fortsätter 

att sjunka. 

 

En mer fördjupad analys kommer vid nästa sammanträde.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 55 Dnr 00008/2018  

Information gällande kollektivtrafik och servicefönster 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingschef Rolf Berg informerar om besked kommunen fått om 

utveckling inom kollektivtrafikområdet. 

 

Utveckling tåg: 

 Reservtåg X11 förhoppningsvis under hösten 2018 

 

 Från december 2018 

4 nya dubbelturer Gävle-Ljusdal varav tre är direkttåg från Stockholm 

- dubbeldäckare X40 

- stannar i både Järvsö och Ljusdal 

 

 Tre ytterligare 2-vagnars Reginor från 2020 

- ger möjlighet till utökad trafikering samt reservtåg 

 

 Målsättning enligt Region Gävleborgs trafikförsörjningsprogram: 

2022 - Turtätheten och kapaciteten på tågtrafiken har höjts till 

timmestrafik på Norra stambanan och Ostkustbanan. 

2025 - Turtätheten på tågtrafiken har höjts till 30-minuterstrafik i 

rusningstider på Norra stambanan och Ostkustbanan. 

 

Utveckling buss: 

 30-minuterstrafik Linje 53 Ljusdal-Hudiksvall planeras augusti 2019 

- snabbussar  finns som utvecklingsprojekt 

 

 Lördagstrafik Linje 54 till Ramsjö och Linje 82 till Los dras in juni 2018 

 

 Tätortslinjen Linje 90 dras in december 2018 

- ny ”stadstrafik” inklusive Älvvallen och Östernäs finns som 

utvecklingsprojekt 
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Biljetter: 

 SJ-tillägg sänks till 200 kronor per månad 

 Gäller ALLA kundkategorier 

 Gäller ALLA SJ-tåg 

 Tidsregel Sundsvall slopas 

 Gäller som delbetalning 

 

 Fria resor inom länet för ungdomar under sommarloven 2018-2020 

 

Servicefönster: 

 Aktualiserades sent 2015 i form av stängning av Norra Stambanan hela 

sträckan Ockelbo-Ljusdal (Ramsjö) två timmar samtliga vardagar. Kritik 

mot förslaget har kommit från kommuner, region och trafikföretag. 

 

 Infördes 2017 – Norra Stambanan stängs för trafik Ljusdal-Bollnäs  

två timmar tisdag-torsdag cirka 40 veckor per år.  

 

 Ett X-tåg i vardera riktningen ersätts med buss Ljusdal-Bollnäs.  

35 minuters längre restid. 

 

Från vecka 20 begränsas servicefönstret till onsdagar.  

X-tåg återinsätts. 

 

 X-trafik söker avgångstider från december utan hänsyn till eventuellt 

servicefönster.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 56 Dnr 00008/2018  

Information om Edängebroarna 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingschef Rolf Berg informerar om Edängebroarna: 

 

Besiktning gjordes i höstas av den nyare bron både med tanke på eventuell 

timmerterminal i Bränta och på cykelbro. Det visade sig att den är i väldigt 

dåligt skick och man bestämde sig för att titta på den gamla bron istället. 

 

Besiktning av den äldre bron skedde troligtvis under vecka 17. Rapporten 

har inte kommit ännu, men Rolf Berg hoppas att den ska komma ganska 

snart. 

 

Vidare rapport kommer.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 57 Dnr 00181/2018  

Tillsynstaxa vid försäljning av elektroniska cigaretter 
(e-cigaretter) samt påfyllningsbehållare 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ansvarig nämnd för tillsynen av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare ska vara omsorgsnämnden.  

 

2. Omsorgsnämnden ska hantera mottagande och registrering av anmälan 

om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

 

3. Tillsynstaxa införs för de som säljer elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare.  

 

4. Tillsynsavgifterna samordnas och anpassas för folköl, tobak, receptfria 

läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2017 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare samt förordningen (2017:429) om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare ikraft. Enligt denna lag har kommunen ett 

tillsynsansvar gällande e-cigaretter och påfyllnadsbehållare på 

försäljningsställen. Kommunen ska även ta emot anmälan om försäljning av 

e-cigaretter och påfyllnadsbehållare från näringsidkare.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens protokoll 28 mars 2018, § 47 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 10 april 2018 

Förslag att införa tillsynstaxa för de som säljer elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare.  
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§ 58 Dnr 00144/2018  

Regleringsfonder 2018 

Allmänna utskottets förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Bygdemedel från regleringsfonder 2018 fördelas enligt följande: 

 

Sveg-Laforsens regleringsfond 

Kårböle Skoter/Fiskevårdsområdesförening  21 500 kr 

Färila Hembygdsförening  35 744 kr 

Kårböle idrottsförening  25 198 kr 

FärilaRådet  14 603 kr 

Kårböle byalag  28 750 kr 

 14 900 kr 

Föne IK 40 000 kr 

Summa 180 695 kr 

 

Dåasens regleringsfond 

Loos bygderåd 5 000 kr  

Föreningens Loosgrufvan 9 965 kr 

Loos IF 8 207 kr 

Summa  23 172 kr 

 

Storhamrasjöns regleringsfond 

Björkbergs Byaråd 15 000 kr  

Fågelsjö Hembygdsförening 10 000 kr 

Loos IF 1 847 kr 

Summa 26 847 kr 

 

Arbåsjöarnas regleringsfond 

Järvsö Fiskevårdsområdesförening 25 000 kr 

Skästrateatern 40 000 kr 

Järvsörådet 40 000 kr 

Skålbo Rossla och Skridsvik bygdegårdsförening 60 000 kr 

Järvsö båtklubb 50 000 kr 

Järvsö Hembygdsförening 40 000 kr 

Sörvåga intresseförening 13 833 kr 

Summa 268 833 kr 
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Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Gävleborg har delgett kommunen ansökningar om bidrag ur 

de regleringsfonder som berör Ljusdals kommun, det vill säga 

Arbråsjöarnas, Dåasen, Stora Hamrasjön och Sveg-Laforsens 

regleringsfonder, samt aktuell behållning i respektive fond.  

 

Kommunen har därefter översänt materialet till berörda byaråd för 

prioritering bland ansökningarna samt motivering till föreslagna 

fördelningar.  

 

Byaråden har efter sina respektive beredningar inkommit med skrivelser om 

förslag till fördelning med motiveringar.  

 

Därefter har förslag till fördelning av regleringsmedel baserat på respektive 

byalags prioriteringar upprättats. Vid motstridiga prioriteringar från byalag 

har förslag till fördelning av regleringsmedel sammanjämkats.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 25 april 2018 
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§ 59 Dnr 00206/2018  

Årsredovisning 2017 för Inköp Gävleborg 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunal-

förbundet Inköp Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet.  

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2017 för Inköp Gävleborg överlämnas för vidare beredning.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 26 april 2018 

Årsredovisning Inköp Gävleborg 19 april 2018 
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§ 60 Dnr 00395/2017  

Yttrande över fördjupad granskning av genomförda 
investeringar inom Ljusdals Energi AB 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Yttrandet godkänns och kommunfullmäktige uppdrar åt 

kommunstyrelsen att arbeta i enlighet med redovisade åtgärder.  

Sammanfattning av ärendet 

Granskning har genomförts av styrelse och vd:s agerande i samband med 

förvärv av byggnad. I granskningen framkommer en del brister som 

föranleder behov av åtgärder.  

 

I rapporten redovisas brister gällande själva köpet av byggnad med ett svagt 

kontraktsskrivande samt att ingen kontroll eller besiktning genomförts. Detta 

är brister som kan undvikas genom att använda de kompetenser som finns 

inom kommunkoncernen. I nuvarande organisation skapas detta enklast 

genom ett närmare samarbete. I utredningen om ett Stadshus AB bör dessa 

koncernövergripande aspekter belysas. 

 

I rapporten ställer sig granskaren frågande till om styrelsen verkligen 

efterlevt ägardirektiven om kommunkoncernnyttan när man skapar nya egna 

lokaler. Denna fråga bör också belysas i utredningen om ett Stadshus AB. 

 

I rapporten redovisas också brister att styrelsens ställningstagande gällande 

om kommunfullmäktiges ställningstagande behövs eller ej inte har 

protokollförts. Detta är en rutin som lämpligen kan införas i ett reviderat 

ägardirektiv. 

 

I ägardirektiv bör också ägarsamrådets roll och funktion klargöras. 

Bolagsordningen måste också revideras utifrån att föremål och ändamål skall 

vara uppdelat enligt gällande lagstiftning.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 23 april 2018 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 20189, § 70 

Granskning av styrelse och VDs agerande i samband med förvärv av 

byggnad 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

18(19) 

Datum 

2018-05-02 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr 00037/2017  

Information rörande bifallet medborgarförslag gällande 
att ta fram statistik över förekomsten av hedersrelaterat 
våld och förtryck i Ljusdals kommun 

Allmänna utskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. Informationen noteras till protokollet 

 

2. Kommunstyrelsen är positiv till att kommunens niondeklassare deltar i 

Länsstyrelsens enkätundersökning gällande hedersrelaterat våld- och 

förtryck under hösten 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har behandlat ett medborgarförslag om att ta fram 

statistik över förekomsten av hedersrelaterat våld- och förtryck i Ljusdals 

kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2017, § 165 att bifalla ett 

medborgarförslag såtillvida att ett uppdrag lämnas till kommunlednings-

kontorets utredningsenhet att sammanställa och presentera aktuell statistik 

avseende förekomsten av polisanmälningar om hedersrelaterat våld i 

Ljusdals kommun. 

 

I polisens statistik finns tre brottskoder som ganska säkert kan kopplas till 

hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa är: Vilseledande till 

tvångsäktenskap, äktenskapstvång och brott mot lagen med förbud mot 

könsstympning av kvinnor. Inga sådana anmälningar finns lagförda hos 

polisen i Ljusdals kommun under perioden 2016-2018. Det kan dock finnas 

misshandel, olaga hot och dylikt som kan ha hedersrelaterad bakgrund, men 

enligt polisen är det näst intill omöjligt att få fram relevant statistik med 

tanke på den stora arbetsinsats det skulle innebära. 

 

Det har heller inte gått att ta fram statistik via Brottsförebyggande rådet.  

 

Vid kontakt med Länsstyrelsen framkom att de inte har statistik för 

förekomsten av hedersrelaterat våld- och förtryck på kommunnivå. Dock ska 
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en enkätundersökning om hedersrelaterat våld och förtryck göras i årskurs 9 

i några av Gävleborgs kommuner under hösten. Ljusdal har erbjudits att 

delta i denna. Länsstyrelsen står för kostnaderna och kommunen bidrar med 

arbetskraft. Utifrån detta föreslås att Ljusdals kommun deltar i 

Länsstyrelsens enkätundersökning gällande hedersrelaterat våld- och 

förtryck.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 22 mars 2018 

Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2017, § 165 

Medborgarförslag 20 januari 2017 
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