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§ 17 Dnr 00282/2017  

Sjukfrånvaro 2017 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Ärendet återkommer vid nästa sammanträde. 

 

3. Materialet ska kompletteras med antalet anställda på respektive enhet 

och förvaltning.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande redovisning avser sjukfrånvaron i Ljusdals kommun per 

förvaltning, kön och ålder, kort- och långtidsfrånvaro samt per enhet. 

Enheter med fem eller färre medarbetare har av sekretesskäl tagits bort. 

 

Glädjande nog har sjukfrånvaron i Ljusdals kommun minskat med 1,1 

procentenheter från 2016 till 2017. Kommunledningskontoret (KLK), 

samhällsutvecklingsförvaltningen (SUF) och utbildningsförvaltningen (UF) 

ligger under eller ungefär i nivå med riket medan omsorgsförvaltningen (OF) 

fortfarande har hög sjukfrånvaro (11,4%). Minskning har skett för både 

kvinnor och män och i alla åldersgrupper. Kvinnorna har dock fortfarande 

mer än dubbelt så hög sjukfrånvaro som männen. Det är framför allt 

långtidsfrånvaron (>59 dagar) som minskar medan korttidsfrånvaron ökat 

något. 

 

Däremot har frisknärvaron (0 sjukdagar per år) minskat i alla förvaltningar 

utom OF som ökat med 1 procentenhet. Den högsta frisknärvaron har 

männen på alla förvaltningar men absolut männen inom SUF. En minskad 

frisknärvaro innebär att fler har varit sjuka någon gång under året. 

 

Korttidsfrånvaron 1- 14 dagar har ökat överallt utom på OF som ligger kvar 

på samma nivå. 

 

Frånvaron 15-59 dagar har ökat i alla förvaltningar, däremot minskar 

långtidsfrånvaron över 60 dagar. 
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Ordförande Lars Molin föreslår att ärendet ska tas upp igen vid nästa 

sammanträde och att det då ska vara kompletterat med antalet anställda på 

respektive enhet och förvaltning.  

 

Ledamöterna ska tänka igenom hur personalutskottet ska arbeta med 

sjukfrånvaron och statistiken.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 28 februari 2018 

Presentation Sjukfrånvaron 2017, 28 februari 2018 

 

 

Beslutsexpedierat 

Akt 
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§ 18 Dnr 00099/2018  

Policy och riktlinje Arbetsmiljö och hälsa 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Förslag till Policy och riktlinje Arbetsmiljö och hälsa för Ljusdals 

kommun sänds på remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till policy och riktlinje Arbetsmiljö och hälsa syftar till att ge ramar 

och goda förutsättningar för att skapa en utvecklande och hälsofrämjande 

arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna 

krav på en god arbetsmiljö. Policy och riktlinje Arbetsmiljö och hälsa ger 

direktiv till chefer och medarbetare i arbetsmiljöarbetet.  

 

Policy och riktlinje Arbetsmiljö och hälsa har sin grund i Arbetsmiljölagen 

med tillhörande föreskrifter, personalpolicyn samt rutiner. Riktlinjen består 

av fyra huvudområden som är uppdelade efter ansvar och roller i 

arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete och det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.   

 

Skälet till att riktlinjen ”Policy och riktlinje Arbetsmiljö och hälsa” innefattar 

ordet ”policy” är Arbetsmiljölagens krav på att det ska finnas en 

arbetsmiljöpolicy. I vår styrdokumentstruktur är det emellertid en riktlinje.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 28 februari 2018 

Förslag till Policy och Riktlinje Arbetsmiljö och hälsa 28 februari 2018 

 

 

Beslutsexpedierat 

Kommunledningskontoret 

Akt 
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§ 19 Dnr 00111/2018  

Protokoll från centrala skyddskommittén för kännedom 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kännedom redovisas protokoll från Centrala Skyddskommittén. Bilagt 

finns även Riktlinjer för förvaltningsvisa skyddskommittéer samt årshjul. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 28 februari 2018 

Riktlinjer för förvaltningsvisa skyddskommittéer 28 februari 2018 

Skyddskommitténs årshjul 

Protokoll 

 

 

Beslutsexpedierat 

Akt 
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§ 20 Dnr 00059/2016  

Inbjudan till Partnerskap Fjällvägen 

Allmänna utskottets förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ljusdals kommun ska ingå i Partnerskap Fjällvägen under perioden 

2018-2021 med en årlig medlemsavgift uppgående till 20 000 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Partnerskap Fjällvägen har under det nu avslutade första verksamhetsåret 

bestått av kommunerna Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn och Härjedalen.  

 

Bollnäs kommun har svarat för administrationen av arbetet. Vid ett rådslag 

den 14 november beslutades att fortsätta arbetet under åren 2018-2021.  

 

Bollnäs kommun har åtagit sig att svara för administration även under denna 

tid. En förfrågan har inkommit om Ljusdals kommuns fortsatta medverkan.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 28 februari 2018 
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§ 21 Dnr 00503/2017  

Upphandling av konsultmedverkan för framtagande av 
riktlinjer för bostadsförsörjning 

Allmänna utskottets förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Anbudslämnare nr 1 antas för framtagande av riktlinjer för 

bostadsförsörjning. 

 

2. 125 000 kronor anslås för ändamålet ur kommunstyrelsens konto till 

förfogande.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2018 att ge kommunchefen i 

uppdrag att organisera kommunens arbete med att ta fram förslag till 

riktlinjer för bostadsförsörjning. 

 

En upphandling av konsultmedverkan har skett med förutsättningen att 

uppdraget blir aktuellt om kommunstyrelsen beslutar anslå medel för 

ändamålet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret 28 februari 2018 

Kommunstyrelsens protokoll 11 januari 2018, § 4 

 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

10(26) 

Datum 

2018-03-06 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 00003/2017  

Årsredovisning 2017 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Tom Westerberg informerar om årsbokslutet januari till 

december 2017. 

 

Totalt slutar driftredovisningen på -26,5 miljoner kronor. 

 

De största avvikelserna står omsorgsnämnden (-22,1 Mkr), 

utbildningsnämnden (-14,9 Mkr) och samhällsutvecklingsförvaltningen (9,3 

Mkr) för. 

 

Investeringarna slutar på en budgetavvikelse på 18,4 miljoner kronor, där 

samhällsutvecklingsförvaltningen står för 19,7 miljoner kronor med många 

investeringsprojekt som fortsätter under 2018. 

 

Årets resultat efter justeringar landar på -14,4 miljoner kronor. Ett negativt 

balanskravsresultat måste enligt kommunallagen regleras inom tre år.  

 

 

Beslutsexpedierat 

Akt 
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§ 23 Dnr 00095/2018  

Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2017 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

1. Årsredovisningen godkänns. 

 

2. Styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.  

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen NärLjus har överlämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2017.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 28 februari 2018 

Årsredovisning Närljus 21 februari 2018 
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§ 24 Dnr 00482/2017  

Motion från Markus Evensson (S) gällande byte av bank 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 

byte av bank. 

 

I motionen skriver han att "Det under 2017 har stormat kring Nordea, den 

bank som Ljusdals kommun använder för sina tjänster, och dessutom har de  

flyttat sitt huvudkontor till Finland. 

 

Det är många kunder till Nordea som har protesterat genom att byta bank på 

grund av denna flytt efter allt som svenska staten gjort för just Nordea. 

 

Nu är det tid att Ljusdals kommun byter till en bank som följer svensk 

standard och bidrar till vårt samhälle. Det bästa för Ljusdals kommun vore 

att byta till Hälsinglands Sparbank som är en lokal bank med stor förankring 

i bygden." 

 

Markus Evensson föreslår att Ljusdals kommun byter bank till en svensk 

bank. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 144 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till ekonomichefen som i 

sitt yttrande föreslår att motionen ska avslås. 

 

I sitt yttrande skriver ekonomichefen att ”Ljusdals kommun är bunden till 

ramavtal med Nordea avseende banktjänster upphandlat via Inköp 

Gävleborg. Avtalstiden är den 1 oktober 2015 till den 30 september 2019 

med möjlighet till 3 års förlängning. Om kommunen inte avser att förlänga 

avtalet ska uppsägning ske 6 månader före avtalstidens utgång, d.v.s. senast 
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den 31 mars 2019. Efter eventuell förlängning upphör avtalet utan särskild 

uppsägning. 

 

Under avtalsperioden kan Ljusdals kommun endast säga upp avtalet med 3 

månaders uppsägningstid om Nordea inte uppfyller sina åtaganden och, efter 

skriftlig erinran från kommunen, fortfarande efter fyra veckor inte uppfyller 

sina åtaganden. 

 

Vid förnyad upphandling sker tilldelning till den leverantör som uppfyller 

samtliga skall-krav och dessutom lämnar det mest fördelaktiga erbjudandet. 

En leverantör med hemvist inom EU kan enligt gällande rätt inte väljas bort 

med hänvisning till att huvudkontoret är lokaliserat i annat land än Sverige.  

 

Följaktligen bör kommunfullmäktige avslå Markus Evenssons (S) motion 

om byte av bank”. 

             

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att ekonomichefen i 

sitt yttrande  framhåller att när avtalet med Nordea löper ut kommer 

upphandling att ske utifrån de skallkrav som kommunen ställer, men enligt 

gällande rätt kan en leverantör med hemvist inom EU inte väljas bort i en 

upphandling med motivering att huvudkontoret finns i ett annat land. Mot 

den bakgrunden föreslås att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 27 februari 2018 

Kommunledningskontorets skrivelse 17 januari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 144 

Motion om bankbyte 9 november 2017 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): motionen bifalles såtillvida att avtalet ska sägas upp 

senast den 31 mars 2019 för en ny upphandling.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer de båda förslagen emot varandra och finner att motionen 

ska avslås.  

Reservation 

Markus Evensson (S) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 25 Dnr 00512/2017  

Motion från Ingrid Olsson (C) om att Ljusdals kommun, 
i det länsövergripande kommunsamrådet, ska ta 
initiativ till översyn av hemsjukvården i länet 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

1. Motionen bifalles såtillvida att Ljusdals kommun först analyserar den 

utredning som gjorts av Region Gävleborg och därefter, om behov finns, 

går vidare med de frågeställningar som motionären efterlyser svar på.  

Sammanfattning av ärendet 

Ingrid Olsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att 

Ljusdals kommun, i det länsövergripande kommunsamrådet, ska ta initiativ 

till översyn av hemsjukvården i länet. 

 

I motionen skriver hon: 

 

"Den 1 februari 2013 överfördes huvudmannaskapet för hemsjukvården i 

Gävleborg från dåvarande landstinget till kommunerna. Syftet var att skapa 

en sammanhållen organisation med tydligt ansvar för all vård och omsorg i 

hemmet. Detta skulle innebära bättre kontinuitet kring den enskilde patienten 

som bara skulle behöva ha kontakt med en utförare och smidigare planering 

för vård- och omsorgsinsatser. 

 

2015 genomfördes en utvärdering av ändringen av huvudmannaskapet. Den 

påvisade många goda effekter men även flera förbättringsområden. En av de 

brister som framkom var att det alltjämt fanns oklarheter vad gäller ansvaret 

för den enskilde. Detta må anses vara särskilt bekymmersamt då det var ett 

av huvudsyftena med förändringen. Bristernas anledningar kan vara flera, 

men i huvudsak tycks inte kriterierna för att bli inskriven i hemsjukvården 

vara optimalt utformade. Vare sig för medarbetare, den enskilde patienten 

eller anhöriga. Till exempel finns oklarheter kring vem som ska ta över 

patienten efter utskrivning från sjukhus, vad som åsyftas med att patienten 

inte ska kunna ta sig till en hälsocentral och problematik utifrån kriteriet att 

vårdbehovet ska vara under minst två veckor. 
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Dessa brister leder till resursslöseri och konflikter mellan olika 

verksamheter. Men än mer allvarligt, förvirring och otrygghet hos patienter 

och anhöriga och att rätt vårdinsatser inte påbörjas så snabbt som de skulle 

kunnat. Otydligt ansvar och försenade vårdinsatser drabbar särskilt de 

svårast sjuka och mest sköra. 

 

Hur reglerna utformas för hemsjukvården är ett gemensamt åtagande för 

länets samtliga kommuner och Region Gävleborg och därmed inget som 

Ljusdals kommun enskilt kan åta sig. Men vi har en skyldighet att alltid 

sträva efter att förbättra omhändertagandet och vården av våra 

kommuninnevånare. Vårt fokus måste alltid vara att skapa ett större 

mervärde för den enskilde. 

 

Som kommun har vi tillgång till flera länsövergripande forum, till exempel 

finns kommunsamråd där länets KSO:n regelbundet träffas, och vi bör 

således ta vårt ansvar att initiera arbeten inom områden som vi ser behöver 

förbättras eller utvecklas." 

 

Ingrid Olsson yrkar att Ljusdals kommun i det länsövergripande 

kommunsamrådet tar initiativ för en översyn av hemsjukvården i Gävleborg. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2018, § 16 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämnden föreslår den 31 januari 2018, § 16 att Ljusdals kommun 

först analyserar resultatet av den utredning som nyligen gjorts på initiativ av 

Region Gävleborg innan beslut fattas om ytterligare utredning. Om behov av 

ytterligare utredning finns bör beslut tas via Nätverk välfärd Gävleborg. 

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att all anledning 

finns att följa upp beslutet om hemsjukvård som togs av kommunerna i 

regionen och Region Gävleborg.  Nu har Region Gävleborg gjort en 

utredning  och innan Ljusdals kommun går vidare bör vi analysera resultatet 

av den gjorda utredningen. Om den inte ger svar på alla frågor ska 

kommunen sedan genom Nätverk välfärd Gävleborg begära ytterligare 

utredning för att få svar på de frågeställningar som motionären tar upp.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 27 februari 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 8 februari 2018 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 februari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017 

Motion gällande tryggare hemsjukvård 27 november 2017 
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§ 26 Dnr 00377/2015  

Medborgarförslag gällande snabbladdare för elbilar 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 

snabbladdare för elbilar och elhybrider i Ljusdals centrum. 

 

Förslagsställaren vill att snabbladdaren minst ska stödja standarden CCS EU 

och CHAdeMO och ladda med minst 40 kW effekt. 

 

Laddaren placeras lämpligen på en parkering i närheten av butiker och 

matställen, som föraren kan gästa under de 20-40 minuter det tar att ladda 

bilen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015, § 192 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för 

yttrande. 

 

Ljusdal Elnät AB skriver i sitt yttrande att bolaget i, samråd med 

fastighetsägare, kommer att sätta upp semisnabbladdare i Ljusdal under 

2016.  

 

Kommunstyrelsen ordförande föreslår den 24 mars 2016 att 

medborgarförslaget, med anledning av ovan, anses besvarat.    

 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, § 134 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för att utreda frågan om snabbladdare. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för 

yttrande. 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

18(26) 

Datum 

2018-03-06 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ljusdal Elnät AB har nu meddelat att de inom kort kommer att sätta upp två 

laddare vid OK/Q8 i Ljusdal. En laddare är en snabbladdare som laddar bilen 

på 20-30 minuter och en är medelsnabb och laddar en bil på 3-4 timmar.  

 

Kommunstyrelsen ordförande föreslår, med anledning av att två laddare nu 

sätts upp i Ljusdals centrum, att medborgarförslaget ska bifallas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 26 februari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 13 juni 2018, § 134 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 24 mars 2016 

Yttrande från Ljusdal Energi AB 8 februari 2016 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2015, § 192 

Medborgarförslag 8 september 2015 

 

 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

19(26) 

Datum 

2018-03-06 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 00382/2015  

Medborgarförslag gällande snabbladdare till elbilar i 
Ljusdals centrum 

Allmänna utskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där 

förslagsställaren önskar snabbladdare för elbilar i Ljusdals centrum. 

Lämpliga placeringar är i centrum med närhet till mat och shopping. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015, § 193 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för 

yttrande. 

 

Ljusdal Elnät AB skriver i sitt yttrande att bolaget, i samråd med 

fastighetsägare, kommer att sätta upp semisnabbladdare i Ljusdal under 

2016.  

 

Kommunstyrelsen ordförande föreslår den 24 mars 2016 att 

medborgarförslaget, med anledning av ovan, anses besvarat.    

 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, § 135 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för att utreda frågan om snabbladdare. 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för 

yttrande. 

 

Ljusdal Elnät AB har nu meddelat att de inom kort kommer att sätta upp två 

laddare vid OK/Q8 i Ljusdal. En laddare är en snabbladdare som laddar bilen 

på 20-30 minuter och en är medelsnabb och laddar en bil på 3-4 timmar.  

 

Kommunstyrelsen ordförande föreslår, med anledning av att två laddare nu 

sätts upp i Ljusdals centrum, att medborgarförslaget ska bifallas.  



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

20(26) 

Datum 

2018-03-06 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen ordförandes skrivelse 26 februari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 16 juni 2016, § 135 

Kommunstyrelsen ordförandes skrivelse 24 mars 2016 

Yttrande från Ljusdal Energi 8 februari 2016 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2015, § 193 

Medborgarförslag 14 september 2015 

 

 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

21(26) 

Datum 

2018-03-06 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 00523/2017  

Svar på skrivelse från Kommunala Pensionärsrådet om 
kommunsubventionerad fotvård till alla över 70 år 

Allmänna utskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kommunala pensionärsrådets skrivelse avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunala pensionärsrådet har i en skrivelse begärt att kommunstyrelsen 

ska uppdra åt omsorgsnämnden att utreda frågan om subventionerad fotvård 

till äldre och erbjuda alla äldre än 70 år en årlig fotkontroll för att minska 

risken för fallskador på grund av dålig fotstatus. 

 

Kommunstyrelsen skickade skrivelsen på remiss till omsorgsnämnden och 

nämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår pensionärsrådets begäran.  

 

Omsorgsnämnden skriver att nämnden inser vikten av god fothälsa och att 

förebyggande insatser kan stärka den äldres förutsättningar att leva ett så 

fullgott liv som möjligt utan smärta i fötter. Idag hänvisas äldre personer 

med fotproblem till sjukvården. Den medicinska fotsjukvården behandlar 

och förebygger fotskador samt ger egenvårdsråd. För att få komma till 

fotsjukvården krävs remiss av läkare, distriktssköterska eller 

diabetessköterska. För äldre med behov av medicinsk fotvård hänvisas 

således till Region Gävleborg. 

 

För icke medicinsk fotvård hänvisas till någon av de privata fotterapeuter 

som utför fotvård i Ljusdals kommun och nämnden föreslår att dessa 

behandlingar ej ska ske till en subventionerad taxa.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 27 februari 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 31 januari 2018, § 17 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 februari 2018 

Skrivelse från kommunala pensionärsrådet 30 november 2017 

 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

22(26) 

Datum 

2018-03-06 
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§ 29 Dnr 00285/2017  

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för 
äldreomsorgen och stöd och omsorg fjärde kvartalet 
2017 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen   

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för 

äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande första kvartalet 2017.   

 

Totalt innehåller rapporten 13 rapporteringar till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. 

 

Tre rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård- och 

omsorgsboende. 

 

10 rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger om personer med 

funktionsnedsättning, SoL och LSS.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 27 februari 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 31 januari 2018, § 7 

 

 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

23(26) 

Datum 

2018-03-06 
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§ 30 Dnr 00374/2017  

Samverkansavtal mellan Hälsinglands kommuner och 
Lokalpolisområde Hälsingland för kännedom till 
kommunstyrelsen  

Allmänna utskottets förslag  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands kommuner har tecknat ett samarbetsavtal med 

Lokalpolisområde Hälsingland.  

 

Genom avtalet har man kommit överens om att avsätta resurs och tid för 

samverkan i sakfrågor: 

 

 Kommunvis ta fram och årligen revidera en handlingsplan för 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 

 

 Kommunvis verka för att genomföra medborgardialoger och därigenom 

skapa gemensamma medborgarlöften.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 27 februari 2018 

Samverkansavtal 26 januari 2018 

 

 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

24(26) 

Datum 

2018-03-06 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 00008/2018  

Stängning av Credo för kännedom till 
kommunstyrelsen 

Allmänna utskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden informerar i protokoll från den 31 januari 2018, § 9 om att 

antalet inskrivna ensamkommande barn på Credo HVB minskar snabbt, 

mestadels beroende på så kallade åldersuppskrivningar. Idag återstår tre barn 

som är placerade på Credo. Om inget görs riskerar verksamheten att få ett 

underskott på upp emot 5 miljoner kronor för 2018. Verksamheten är också 

kraftigt överbemannad i förhållande till uppdraget. 

 

Nämnden har beslutat att stänga Credo HVB så snart som möjligt, en 

stängning vid halvårsskiftet 2018 bedöms som möjlig.  

 

Integrationsverksamheten bedömer att ett nollresultat är möjligt att nå om 

Credo stängs. Stängningen för troligtvis med sig uppsägningar på grund av 

arbetsbrist rörande åtta personer.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens protokoll 31 januari 2018, § 9 

 

 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

25(26) 

Datum 

2018-03-06 
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§ 32 Dnr 00066/2018  

Lägesrapport från Inlandsbanan AB om upprustning av 
Inlandsbanan för kännedom till kommunfullmäktige 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen   

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Inlandsbanans styrelse skriver i sin lägesrapport inför bolagsstämma den 1 

mars: 

 

En utredning visar att Inlandsbanan genom en omfattande upprustning, 

skulle ha en stor affärsmässig potential som transportlänk. Styrelsen har efter 

ägarsamråd utvecklat två finansieringsalternativ för upprustningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 27 februari 2018 

Pressmeddelande 15 februari 2018 

 

 



 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

PROTOKOLL 

Sida 

26(26) 

Datum 

2018-03-06 
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§ 33 Dnr 00109/2018  

Ansökan från Ljusdal i Centrum om medfinansiering i 
Leader-projektet Utveckling Ljusdal 

Allmänna utskottet beslutar 

 

1. Ljusdals kommun går in som medfinansiär med 50 000 kronor förutsatt 

att stöd beviljas. 

 

2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdal i Centrum har sökt projektpengar hos LEADER Utveckling 

Hälsingebygden för ett antal aktiviteter, med syfte att utveckla verksamheter 

och evenemang i Ljusdal. 

 

Sökt belopp är 437 506 kronor och Ljusdal i Centrum skriver att chansen att 

stödet beviljas är stor om kommunen går in som medfinansiär med 50 000 

kronor.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 6 mars 2018 

Ansökan från Ljusdal i Centrum 27 februari 2018 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (MP), Yvonne Oscarsson (V): bifall till 

kommunledningskontorets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att allmänna 

utskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpedierat 

Ljusdal i Centrum 

Delegeringspärm 

Akt      
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