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 Diarienummer 

   ON 0002/14 

 

§ 26 

 

Bokslut 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Verksamhetsberättelsen för år 2014 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige. 

 

2. Miljömålen i Måluppfyllelsen 2014 ska ändras till definitionen klarar delvis och sedan 

skickas vidare till kommunfullmäktige. 

 

3. Begär av kommunfullmäktige att få täckning för ökade kostnader i Vinnovaprojektet med 

750 000 kronor.  

 

 

Sammanfattning 

 

Verksamhetsberättelse 

I verksamhetsberättelsen redogörs för vilka verksamheter som ingår i omsorgsnämnden, 

viktiga händelser under året, årets resultat och framtiden.  

 

Sifferbokslut 

Specifikation för 2014 (Tkr) 

Verksamhet  Nettokostnad Avvikelse mot budget 

Omsorgsnämnd 910  168 

Verks.stöd och biståndsh. 14 847  -8 

Färdtjänst  3 127  -127 

Individ- och familjeom. 85 523  -21 033 

Stöd och omsorg 81 617  563 

Äldreomsorg  265 607  -3 403 

Arbetsmarknadsenhet 8 499  260 

Integrationsverksamhet 0  0 

Kostservice  831  -831 

SUMMA  460 961  -24 412 

 

För omsorgsnämnden blev 2014 ett år med stort underskott. Totalt landar förvaltningen på  

Minus 24,4 miljoner kronor. Cirka 21 miljoner av dessa avser individ- och familjeomsorgen 

(IFO) som har haft en extrem ärendetillströmning under året. Kostnaderna ökar på placeringar 

av både barn, unga och vuxna. Totalkostnaden enbart för köpta placeringar på hem för vård 

och boende (HVB) blev totalt 29 miljoner kronor under året. På grund av svårigheter med 

rekrytering av socialsekreterare har IFO under året varit tvungen att köpa in arbetskraft av 

bemanningsföretag för totalt 3,5 miljoner kronor.  

 

Även äldreomsorgen (ÄO) visar ett underskott för 2014. Totalt landar ÄO på -3,4 miljoner 

kronor och i huvudsak är det hemtjänsten som står för underskottet. Hemtjänsten kostade 6,5 

miljoner kronor mer än det var budgeterat för under året.  
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§ 26 forts 

 

I slutet av december kom det in statsbidrag vilket bidrog till att förbättra resultatet för både 

ÄO och stöd och omsorg (SO). 

 

För stöd och omsorg slutade året med ett positivt resultat på 563 000 kronor. 

Hantverkargården är en av verksamheterna som visar ett överskott medan gemensam 

administration visar ett underskott. Underskottet beror på utökning av chefs- och 

administrationsresurs under större delen av året. 

 

Omsorgsförvaltningen hade under året totalt 1 577 000 kronor att göra investeringar för. Det 

mesta av dessa användes för att köpa möbler till äldreboendet Gärdegården, nytt larm på 

äldreboendet Källbacka samt storköksutrustning till skolköken. Under uppstarten av 

integrationsenhetens nya boende Credo 2 köptes också en del möbler in.  

 

Måluppfyllelse 

Omsorgsnämnden har beslutat om ett mål inom varje fokusområde: Ekonomi, 

Kund/Medborgare, Medarbetare, Verksamhet och Miljö. Trafikljusen i redovisningen av 

måluppfyllelsen symboliserar nämndens sammanvägda måluppfyllelse vid årets slut för 

respektive fokusområde. Omsorgsnämnden klarar måluppfyllelsen inom fokusområdena 

kund/medborgare och verksamhet. Målet för området ekonomi klarar nämnden inte att 

uppfylla på grund av för höga kostnader jämfört med standardkostnad. Målet för området 

miljö och för medarbetare klarar nämnden delvis, det senare på grund av höga 

sjukskrivningstal. 

 

Vinnovaprojektet 

Sedan 1 mars 2014 pågår Vinnovaprojektet i Ramsjö vilket i korta drag innebär att all 

matlagning inom skola och omsorg utförs av en lokal företagare på plats i Ramsjö. Livsmedel 

inhandlas på den lokala affären i Ramsjö. Beslutet att projektet skulle starta och att 

kommunen skulle medfinansiera projektet fattades av dåvarande kommunalråd. För 

omsorgsförvaltningen innebär projektet både minskade intäkter och ökade kostnader, 

framförallt för kostservice som tidigare producerat maten. De minskade intäkterna beräknas 

till cirka 580 000 kronor efter att man räknat bort den minskade livsmedelskostnaden. 

Dessutom har kostservice betalt en heltidstjänst i Ramsjö under projekttiden trots att det 

politiska beslutet var att dra ner den kommunala tjänsten till 50 procent under året, en 

fördyrad kostnad på cirka 170 000 kronor. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till beslut den 11 februari 2015: 

 

1. Verksamhetsberättelsen för år 2014 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige. 

 

2. Måluppfyllelsen för år 2014 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige. 

 

3. Begär av kommunfullmäktige att få täckning för ökade kostnader i Vinnovaprojektet med    

750 000 kronor. 
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§ 26 forts 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2015  

Protokoll från AU Bokslut 2014 daterad 26 januari 2015  

Investeringar 2014 diarieförd 2 februari 2015  

Kommentar diarieförd 2 februari 2015  

Verksamhetsberättelse omsorgsnämnd diarieförd 2 februari 2015  

Måluppfyllelse 2014 omsorgsnämnd diarieförd 2 februari 2015  

 

Yrkande 

 

Lászlo Gönczi (MP): Miljömålen i Måluppfyllelsen 2014 ska ändras till klarar delvis. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lászlo Gönczi yrkande och finner att 

nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0008/15 

 

§ 27 

 

Budget 2016 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisningen har tagits del av. 

 

 

Sammanfattning 

 

Kommunens ekonomichef Nicklas Bremefors redogjorde för den övergripande ekonomiska 

processen för kommunen och omsorgsnämndens arbete och ansvar. 

Förvaltningens controllers redogjorde för budgetprocessen i stora drag samt belyste några av 

de svårigheter som omsorgsförvaltningen står inför under 2015 och 2016. 

Den 20 februari 2014 har omsorgsnämnden och berörda tjänstemän en heldag om budget. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2015  

Powerpoint Kommunal ekonomi & budgetprocess diarieförd 2 februari 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0022/15 

 

§ 28 

 

Verksamhetsredovisning - kostservice 2015  
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisningen har tagits del av. 

 

 

Sammanfattning 

 

Kostservice är en verksamhet inom omsorgsförvaltningen som har cirka 40 personal fördelade 

vid ett produktionskök, sex mottagningskök och tre tillagningskök. Kostservice producerar, 

levererar och serverar främst måltider till förskolor, grundskolor, boenden vid vobo (vård- och 

omsorgsboende) samt producerar matlådor till kunder i ordinärt boende. 

 

Verksamheten omsätter cirka 28 miljoner kronor och är nollbudgeterad då kostnaderna ska 

täckas av intäkter. Kostservice producerar cirka 660 000 portioner per år.  

 

Vad gäller framtiden står fortsatt kvalitetsarbete högt på listan.  

Kostservice kommer arbeta för att: 

 Servera ”hemlagade” köttbullar och köttfärsbiffar till alla kunder.  

 Erbjuda fler rätter vid skolrestaurangerna där ett av alternativen ska vara vegetariskt. 

 Utöka elevinflytandet kring frågor om skolmaten. 

 Öka det goda samarbetet med äldreomsorgen för att få en ännu bättre kvalité på maten och 

måltidsmiljön till de äldre vid samtliga vobo samt på matlådorna till kunder i ordinärt 

boende. 

 Utöka utbudet av ekologiska och närproducerade livsmedel/produkter i maträtterna. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 29 januari 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0021/15 

 

§ 29 

 

Verksamhetsredovisning - stöd och omsorg 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen har tagits del av.  

 

 
Sammanfattning 

 

Avdelningen stöd och omsorg finns som en del i omsorgsförvaltningen. Inom stöd och 

omsorg ryms de personer som har beviljats en insats genom LSS (lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade). 

 

Inom stöd och omsorg verkställs beslut om avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson och 

stödfamilj enligt LSS. Verksamheten har ett samarbete med Hantverkargården och Unitis för 

att kunna erbjuda och verkställa daglig sysselsättning. Vid speciella behov hos kunder kan 

verksamheten ha avtal med andra aktörer om platser som inte finns i kommunen.   

 

Personlig assistans är en av de nio insatser som finns inom LSS och i Ljusdals kommun finns 

idag 45 kunder som har personlig assistans.  I kommunen finns 23 kunder som har privata 

utförare, i egen regi har kommunen 20 kunder och det är cirka 90 personal som utför dessa 

insatser.  

 

Gruppbostad enligt LSS. Idag finns 28 platser fördelade på fem boenden med mellan fyra till 

nio kunder på varje gruppbostad. I gruppbostäderna arbetar cirka 45 personal. 

 

Servicebostad. Bo-Tolvan har en lägenhet i ett trapphus på Gärdeåsen och i anslutning till 

den lägenheten bor 12 personer med insatsen servicebostad i egna lägenheter. De sex personal 

som arbetar på Bo-Tolvan ger stöd och anordnar bland annat möjlighet till aktiviteter som till 

exempel gemensamma måltider. 

 

Boendeteamet är en servicebostad och de har en lägenhet intill en gruppbostad. Där arbetar 

fyra personal med att ge stöd till cirka nio kunder som bor i egna lägenheter intill. De äter 

middag tillsammans varje dag och har även andra gemensamma aktiviteter. 

 

Korttidshem och korttidstillsyn för ungdomar över 12 år utförs i dag i en gemensam 

lägenhet. Det är åtta kunder för korttidsvistelse och åtta kunder för korttidstillsyn. 

Korttidshemmet har fem anställda och utökar vid behov när de utför korttidstillsyn. 

 

Socialpsykiatrin har servicebostad med 16 kunder som bor i egna lägenheter och får stöd i 

olika omfattning av Pelarens servicebostad. Personalen på Pelaren ger stöd och erbjuder 

gemensamma aktiviteter. 
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§ 29 forts 

 

Boendestöd inom socialpsykiatri är en form av dagligt stöd som utförs av tre personal till 

cirka 25 kunder som bor i hela kommunen. 

 

Daglig sysselsättning inom socialpsykiatri bedrivs inom Bryggan. De har cirka 24 kunder 

och där arbetar tre personal. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2015  

 

 

Beslutsexpediering  

2015-02-19 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0018/15 

 

§ 30 

 

Verksamhetsredovisning - äldreomsorgen 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen har tagits del av.  

 

2. Till verksamhetsredovisning av äldreomsorgen i april ska enhetschef Anneli Hjert berätta 

om hembesök och ett hemtjänstområde komma och berätta om hur de arbetar. 

 

 

Sammanfattning 

 

Verksamheten äldreomsorg (ÄO) är en del inom omsorgsförvaltningen. Äldreomsorgen 

verkställer alla beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) som handlar om hemtjänst, vård- och 

omsorgsboende och dagverksamhet. Kommunens ansvar utifrån HSL (hälso- och 

sjukvårdslagen) sträcker sig upp till sjuksköterskenivå. 

 

Hemtjänst är en av de insatser som äldreomsorgen verkställer. Verksamheten har cirka 100 

personal som utför 9 500 timmar i månaden hos 365 kunder. Hemtjänstenheter finns i alla 

kommundelar. I och med lagen om valfrihetssystem (LOV) har kommunen ett par externa 

utförare av hemtjänst och service. I dagsläget utförs det 1 800 timmar hos 80 kunder i 

månaden av externa utförare. 

 

Korttidsboende/Växelvård verkställs utifrån beslut av biståndshandläggare. I Los finns 13 

platser och verksamheten kan utifrån behov använda platser på vård- och omsorgsboende till 

korttidsboende. Kommunen köper via avtal åtta korttidsplatser på landstingets 

närvårdsavdelning. 

 

Vård- och omsorgsboende får kunden när andra insatser inte räcker till. Personer ansöker om 

vård- och omsorgsboende och utifrån behov får de ett beslut om insatsen. I kommunen finns 

elva vård- och omsorgsboenden med 306 platser, utspridda i alla kommundelar, med totalt 

cirka 350 personal. 

 

Dagverksamhet finns efter behov i alla kommundelar. Speciellt inriktad dagverksamhet för 

demenssjuka finns i Ljusdals tätort. 

 

Hemsjukvård är insatser av legitimerad personal som sjuksköterska, sjukgymnast 

arbetsterapeut och dietist. Dessa insatser utförs på kommunens vård- och omsorgsboende och 

om kunderna är hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende. Det finns 40 legitimerad personal. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2015  
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§ 30 forts 

 

Yrkanden 

 

Maud Jonsson (FP): Till nästa verksamhetsredovisning av äldreomsorgen i april ska 

enhetschef Anneli Hjert berätta om hembesök. 

 

Helena Brink (C): Till nästa verksamhetsredovisning av äldreomsorgen i april ska ett 

hemtjänstområde komma och berätta om hur de arbetar. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om avslag eller bifall till Maud Jonsson yrkande och finner att 

nämnden bifaller detta.  

 

Ordförande ställer proposition om avslag och bifall till Helena Brinks yrkande och finner att 

nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0159/14 

 

§ 31 

 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § 
socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen har tagits del av. 

 

2. Protokollsutdraget skickas till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer för 

kännedom.  

 

 

Sammanfattning 

 

Rapportering till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) avser fjärde kvartalet 2014. Av 

kvartalsrapporten framgår att det inte finns några gynnande beslut som ej verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum för individ- och familjeomsorgen (IFO).  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0028/14 

 

§ 32 

 

Redovisning aktualiseringar barn- ungdoms- och vuxenärenden, individ- 
och familjeomsorgen 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisningen har tagits del av. 
 

 

Sammanfattning 

 

Denna redovisning omfattar tidsperioden till och med fjärde kvartalet 2014 avseende 

aktualiserade ärenden inom verksamhetsområdena barn- och familjeenheten samt ekonomi- 

och vuxenenheten på individ- och familjeomsorgen (IFO). I rapporten redovisas också 

orsakerna till att ärendet aktualiserats samt vem som anmält ärendet. Historik gällande 

aktualiseringar helår från och med år 2010 visas också. Familjerätt/familjehem redovisas inte 

i denna del. 

 

Antalet aktualiseringar för barn- och ungdomsärenden fortsätter att öka, från 547 stycken 

2013 till 755 stycken 2014. För vuxenärenden är motsvarande siffra 339 stycken för 2013 och 

454 stycken för 2014.  

 

Försörjningsstödsärenden har först detta år börjat mätas. De var under 2014 totalt 896 

stycken. Tendensen är att antalet aktualiseringar har varit jämt fördelade under årets månader. 

Jämförelsetal för försörjningsstöd kan presenteras först nästa kvartal. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 23 februari 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0002/15 

 

§ 33 

 

Delegeringsordning för omsorgsnämndens verksamheter 2015-2018 
 
 

Omsorgsnämnden beslutar   

 

1. Redovisningen har tagits del av. 

 

2. Punkten D1 i omsorgsnämndens delegeringsordning ska ändras från att ordföranden 

tillsammans med förvaltningschef eller verksamhetschef är delegat till att besluta om avtal 

med intraprenader och kooperativ till att arbetsutskottet är delegat. 

 

 

Sammanfattning 

 

Omsorgsnämndens delegeringsordning och dess grundläggande lagstiftning presenteras för 

omsorgsnämnden. 

 

I kommunallagen 6 kap 33-38 §§ regleras nämndernas beslutsfattande. Nämnderna kan 

delegera sin beslutanderätt till en grupp förtroendevalda, en enskild förtroendevald eller till en 

enskild tjänsteman i kommunen. Detta betyder att nämnden till dessa delegater överlämnar 

rätt att besluta å nämndens vägnar. Vissa beslut får emellertid inte delegeras utan måste 

beslutas av nämnden i sin helhet. Detta gäller bland annat ärenden som rör verksamhetens 

mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och ärenden som avser myndighetsutövning mot 

enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

En nämnd har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad delegering. Däremot kan ett 

redan fattat beslut med stöd av delegering i princip inte återtas. Nämnden har ingen 

omprövningsmöjlighet. 

 

Vissa av omsorgsnämndens beslut är mycket integritetskänsliga för den enskilde. Därför har 

möjligheten till delegering i vissa fall begränsats på så sätt att beslutanderätten endast går att 

delegera till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden (politiskt 

utskott). Dessa begränsningar återfinns i 10 kap 4 § socialtjänstlagen (SoL) och framgår av 

delegeringsförteckningen i delegeringsordningen. Bestämmelsen syftar till att utesluta 

uppräknade ärendegrupper från överföring av beslutanderätt till vissa delegater. Något 

indirekt delegeringsförbud för andra ärenden är däremot inte avsett med bestämmelsen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2015  

Delegeringsordning omsorgsnämnden 2014-06-12  

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-02-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 

§ 33 forts 

 

Yrkande 

 

László Gönczi (MP): Punkten D1 i omsorgsnämndens delegeringsordning ska ändras från att 

ordföranden tillsammans med förvaltningschef eller verksamhetschef är delegat till att besluta 

om avtal med intraprenader och kooperativ till att arbetsutskottet är delegat.  

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om avslag eller bifall till László Gönczis yrkande och finner att 

nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-02-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 

   ON 0065/15 

 

§ 34 

 

Söderhamns kommuns arbetsmarknadsverksamhet 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisningen har tagits del av. 

 

 

Sammanfattning 

 

Som ett led i att utveckla omsorgsförvaltningens arbetsmarknadsenhet har vikarierande 

verksamhetschef Kerstin Lindskog bjudit in representanter från Söderhamns kommuns 

arbetsmarknadsenhet/resurscentrum för att berätta om deras framgångar med växling från 

försörjningsstöd till anställning/a-kassa. 

 

Representerade Söderhamns kommun vid besöket gjorde: Mats Frelin, Ingrid Andersson och 

Birgit Kallerhult. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2015  

Inbjudan till föreläsning diarieförd 3 februari 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-02-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   ON 0017/15 

 

§ 35 

 

Verksamhetsredovisning - handläggarverksamheten 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisningen har tagits del av. 

 

 

Sammanfattning 

 

Vård- och omsorgsboende (vobo) 

Under januari har åtta lägenheter fördelats. Det finns för tillfället 26 personer med gynnande 

boendebeslut. Störst efterfrågan på boenden är det för tillfället i Ljusdal, därefter Färila följt 

av Järvsö, Los och Ramsjö.  

 

Under januari har 12 ansökningar om vobo inkommit. 

 

Det är tio personer som upptar korttidsplats i väntan på vobo. Det är fem personer som väntar 

på växelvård samt tre personer som väntar på tillfällig korttidsplats varav en person från 

sjukhus, men som vi inte har betalningsansvar för. 

 

Betalningsansvar 

Under januari har kommunen haft betalningsansvar för fyra personer i elva dagar till en 

summa av 40 934 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2015  

Statistik vobo och betalningsansvar diarieförd 30 januari 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-02-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   ON 0019/14 

 

§ 36 

 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § 
socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd och omsorg 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen har tagits del av. 

 

2. Protokollsutdraget skickas till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer för 

kännedom.  

 

 

Sammanfattning 

 

För fjärde kvartalet 2014 fanns totalt tretton ”Ej verkställda beslut” att rapportera till IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg). Det är tio individrapporter inom verksamhetsområdet 

SoL (socialtjänstlagen) – äldreomsorg - samt tre individrapporter inom verksamhetsområdet 

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) - omsorger om personer med 

funktionshinder - att rapportera. Det innebär att det är tretton personer som fått vänta mer än 

tre månader på verkställighet av beviljade insatser. 

 

Inom äldreomsorgen är det insatsen vård- och omsorgsboende i samtliga tio individrapporter 

som inte verkställts inom tre månader. Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med 

funktionsnedsättning gäller insatserna avlösarservice i hemmet, kontaktperson samt 

korttidsvistelse i form av stödfamilj. 

 

Den som väntat längst på vård- och omsorgsboende har ett beslut från den 7 oktober 2013. 

Personen ifråga har tackat nej till två erbjudanden under väntetiden. Det personliga 

förhållandet har förändrats sedan ansökan gjordes, som då även omfattade medboende vilket 

det inte gör längre. Ett av ärendena med beslut i juni 2014 blev verkställt i oktober. Ett ärende 

hann aldrig verkställas då personen ifråga avled.  

 

Det ärende som har beslut från januari 2014 köper Ljusdals kommun en plats åt på ett 

specialboende (psykiatri) i annan kommun i väntan på att kunna verkställa det i Ljusdals 

kommun.  

 

Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning har den som väntat 

längst ett beslut om kontaktperson daterat den 23 oktober 2014. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2015  

Rapportering av ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 2014, diarieförd 30 januari 2015  

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-02-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 36 forts 

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt 

Kommunstyrelsen 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-02-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   ON 0337/14 

 

§ 37 

 

Organisationsutredning omsorgsförvaltningen 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen har tagits del av. 

 

2. Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att snarast upphandla en chefs- och 

ledarskapsutbildning, under ett år, för alla chefer inom omsorgsförvaltningen med hjälp av 

personalenheten. Syftet är att förvaltningens chefer ska få de redskap som behövs för att 

de ska kunna stärka sina anställda och sig själva på ett bra sätt för att kunna utveckla sina 

arbetsplatser. 

 

3. Reglementet för kriterierna vid anställning av chefer ska ses över. 

 

 

Sammanfattning 

 

Under hösten 2013 gavs uppdrag till förre socialchefen Leopold Stoltz att kartlägga behov 

och resurser inom omsorgsförvaltningen med fokus på samarbete samt att kartlägga 

enhetschefernas arbetsmiljö. Uppdragets mål var att ge förslag på lämpliga åtgärder för att 

komma till rätta med de problem som enhetschefer i förvaltningen upplever. Samtidigt brottas 

förvaltningen med stora budgetunderskott och nämnden gav under våren 2014 uppdrag till 

förvaltningen att även se över strukturer.  

 

Förvaltningschefen har arbetat fram förslag på hur en organisation skulle kunna planeras. 

Förslagen har sedan processats i fokusgrupper dit samtliga enhetschefer och fackliga 

representanter varit inbjudna. Efter det har ytterligare ett möte med samtliga genomförts, för 

att återföra resultaten från fokusgrupperna.  

 

När frågan var uppe i omsorgsnämnden i december 2014 var planen att en ny förvaltningschef 

skulle anställas och då var förslaget att den nya nämnden skulle fatta beslut om en ny 

organisation i början av 2015. Nu är beslutet ändrat och förvaltningschefen har sitt avtal under 

åren 2015 och 2016, därmed har förvaltningschefens tagit initiativ till att utannonsera de två 

tjänsterna som verksamhetschef för individ- och familjeomsorg (IFO) samt biträdande 

verksamhetschef för äldreomsorg och stöd och omsorg. 

 

De övriga åtgärder som fanns med som förslag har verkställts så till vida att samtliga 

socialsekreterare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn organisatoriskt kommer att 

tillhör IFO från och med den 1 april 2015. Delar i förslaget om ny organisation finns det ännu 

inga beslut fattade omkring, till exempel att föra över biståndshandläggarna till IFO, att skapa 

en administrativ verksamhet som ansvarar för samtliga assistenter, kvalitetssamordnare med 

flera. Av det som kom fram i Leopold Stoltz rapport gällande enhetschefernas arbetsmiljö har 

många delar redan verkställts vilka redovisas i en bilaga. 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-02-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 

§ 37 forts 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2015  

Vidtagna åtgärder/utredarens förslag på åtgärder diarieförd 3 februari 2015  

 

Yrkanden 

 

Tommy Olsson (C): Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att snarast 

upphandla en chefs- och ledarskapsutbildning, under ett år, för alla chefer inom 

omsorgsförvaltningen med hjälp av personalenheten. Syftet är att förvaltningens chefer ska få 

de redskap som behövs för att de ska kunna stärka sina anställda och sig själva på ett bra sätt 

för att kunna utveckla sina arbetsplatser.  

 

Per Gunnar Larsson (S): Omsorgsförvaltningen ska se över reglementet för kriterierna vid 

anställning av chefer. 

 

László Gönczi (MP): Tommy Olssons yrkande tas upp på kommande ärendeberedning. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olssons yrkande och finner 

att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande och finner att 

nämnden avslår detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Per Gunnar Larssons yrkande och 

finner att nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   ON 0038/15 

 

§ 38 

 

Tillsyner enligt alkohollagen 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  
 

1. Redovisningen har tagits del av. 

 

 

Sammanfattning 

 

En tillsyn gällande alkohollagen innebär att alkoholhandläggare och inspektörer på plats 

besöker näringsidkare som säljer eller serverar folköl samt krögare med serveringstillstånd, 

för att försäkra sig om att gällande lagstiftning och regelverk följs. 

 

Totalt har tre tillsyner gällande alkohollagen genomförts under januari 2015. Alla var utan 

anmärkning. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 29 januari 2015  

Tillsyner alkohollagen tabell daterad 28 januari 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt  

 

 

 

 



 PROTOKOLL 
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Omsorgsnämnden 2015-02-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   ON 0039/15 

 

§ 39 

 

Delegeringsbeslut enligt alkohollagen 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  
 

1. Redovisningen har tagits del av.   

 

 

Sammanfattning 

 

Ett delegationsbeslut gällande alkohollagen gäller vanligtvis ett permanent eller ett tillfälligt 

serveringstillstånd. Det kan även gälla ett återkallande av serveringstillstånd eller ett 

sanktionsärende. Dessa ärenden är ofta av principiell karaktär.  

 

Totalt har ett delegationsbeslut gällande alkohollagen genomförts under januari 2015.  

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-02-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   ON 0029/15 

 

§ 40 

 

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen har tagits del av.  

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas, daterade den 2 februari 2015, över delegeringsbeslut fattade under januari 

2015 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och stöd och omsorg, enligt lagen om 

särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) inom stöd och omsorg samt över 

delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen avseende utredning och behandling, 

ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-02-11 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

     

 

§ 41 

 

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen har tagits del av. 

 

 

Sammanfattning 

 

Lista redovisas med ärenden för omsorgsnämndens kännedom till sammanträdet den 11 

februari 2015: 

 

1. Beslut från IVO inspektionen för vård och omsorg gällande klagomål om 

handläggning barnavårdsärende, dnr ON 227/14. Sammanfattning: Inspektionen för 

vård och omsorg bedömer att de åtgärder som vidtagits är relevanta för att nämnden 

ska komma tillrätta med den påtalade bristen. Ärendet avslutas. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-02-19 

Akt 

 

 
 


