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§ 62 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
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§ 63 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
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§ 64 

 

Begäran om förlängd utredningstid 
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§ 65 

 

Kommunsamverkan - Kompotten 
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 Diarienummer 

   ON 0008/15 

 

§ 66 

 

Budget 2016 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Omsorgsnämnden godkänner förslaget till driftbudget 2016 och ekonomisk långtidsplan 

(ELP) för 2017-2018 inklusive yrkanden om utökad ram, som överlämnas till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

2. Omsorgsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget 2016 och ELP för 2017-

2018 som överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 

3. Omsorgsnämnden yrkar på en utökad ram för år 2016-2018 med 7,275 miljoner kronor för 

2016, 3,275 miljoner kronor för 2017 och 3,075 miljoner kronor för 2018 för de 

utökningar som finns på punkterna a till h. 

a) Genomföra en ledarskapsutveckling för chefer, 200 000 kronor.  

b) Yrkar 4 miljoner kronor för projekt gällande kortare arbetstidsvecka.  

c) Utöka en tjänst på Granbacken för ett ökat omvårdnadsbehov, 475 000 kronor.  

d) Utöka en tjänst som familjehemssekreterare för ensamkommande barn, 550 000 

kronor.  

e) Utöka en tjänst som socialsekreterare för ensamkommande barn, 550 000 kronor.  

f) Utöka en tjänst i barngrupp, 550 000 kronor.  

g) Utöka en tjänst för förebyggande arbete riktad mot familjer, 550 000 kronor.  

h) Utöka en tjänst på Riokompaniet, 400 000 kronor.  

 

4. Avveckla Björkbacka vård- och omsorgsboende i Järvsö.  

 

5. Ta fram ett åtgärdspaket för individ- och familjeomsorgen.  

 

6. Minska korttidssjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen.  

 

7. Förändra avgiftstaxan inom omsorgsförvaltningen.  

 

8. Införa sänkt täthet på vård- och omsorgsboende till nyckeltalet 0,68.  

 

9. Minska övertidskostnader inom omsorgsförvaltningen.  

 

10. Effektivisera hemtjänsten, till en besparing av 2 miljoner kronor. 

 

11. Ta fram ett underlag för att genomföra ett projekt med kortare arbetstidsvecka med 

bibehållen heltidslön under ett år. 

 

12. Ta fram en utvecklingsplan för att stärka omsorgen om kommunens personer med 

demensdiagnos och skapa ett demenscentrum på Tallnorets vård- och omsorgsboende. 
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§ 66 forts 

 

13. Starta arbetsgrupper för att utveckla framtidens äldreomsorg i Färila och Järvsö. 

 
Sammanfattning 

 

Omsorgsnämndens behov av ram för 2016 uppgår till 479 miljoner kronor om inga åtgärder 

genomförs i verksamheten. I dokumentet budgetförändringar/åtgärslista visas förslag till 

utökningar och neddragningar som diskuterats. Omsorgsnämnden bör tidigt under året fatta 

beslut om de eventuella neddragningar som behöver genomföras för att full effekt ska uppnås 

under 2016.  

 

Omsorgsförvaltningen har inga investeringsyrkanden förutom de 1 miljon kronor som 

förvaltningen redan har fått i långtidsplanen.  

 

Förvaltningens förslag till beslut den 23 mars 2015: 

 

1. Omsorgsnämden beslutar vilka förändringar i dokumentet åtgärdslista som ska 

genomföras. 

 

2. Omsorgsnämnden godkänner förslaget till driftbudget 2016 och ekonomisk långtidsplan 

(ELP) för 2017-2018 inklusive yrkanden om utökad ram, som överlämnas till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

3. Omsorgsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget 2016 och ELP för 2017-

2018 som överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut den 23 mars 2015: 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

14. Omsorgsnämnden godkänner förslaget till driftbudget 2016 och ekonomisk långtidsplan 

(ELP) för 2017-2018 inklusive yrkanden om utökad ram, som överlämnas till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

15. Omsorgsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget 2016 och ELP för 2017-

2018 som överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

16. Förvaltningen får följande uppdrag, att:  

i) genomföra en ledarskapsutveckling för chefer. 

j) att ta fram ett underlag för att genomföra ett projekt med kortare arbetsvecka med 

bibehållen heltidslön under ett år. 

k) utöka en tjänst på Granbacken för ett ökat omvårdnadsbehov 

l) utöka en tjänst som familjehemssekreterare för ensamkommande barn. 

m) Utöka en tjänst som socialsekreterare för ensamkommande barn. 

n) utöka en tjänst i barngrupp. 

o) utöka en tjänst för förebyggande arbete riktad mot familjer. 

p) utöka en tjänst på Riokompaniet. 
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§ 66 forts 

 

q) Avveckla Björkbacka vård- och omsorgsboende i Järvsö. 

r) ta fram ett åtgärdspaket för individ- och familjeomsorgen. 

s) minska korttidsfrånvaron inom omsorgsförvaltningen. 

t) förändra avgiftstaxan inom omsorgsförvaltningen. 

u) införa sänkt täthet på vård- och omsorgsboende till nyckeltalet 0,68. 

v) minska övertidskostnader inom omsorgsförvaltningen. 

w) effektivisera hemtjänsten. 

x) att ta fram en utvecklingsplan för att stärka omsorgen om kommunens personer med 

demensdiagnos och skapa ett demenscentrum på Tallnorets vård- och omsorgsboende. 

y) att starta arbetsgrupper för att utveckla framtidens äldreomsorg i Färila och Järvsö. 

 

17. Till omsorgsnämnden ska redovisas hur individ- och familjeomsorgen åtgärdsförslag ska 

kunna ge en besparing.  

 

18. Till omsorgsnämnden ska redovisas hur en effektivisering av hemtjänsten ska kunna ge en 

besparing. 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokollsutdrag ONAU § 73 daterad 23 mars 2015  

Budgetbeslut april daterad 13 mars 2015  

Tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2015  

Konsekvensanalys 1 omsorgsförvaltningen daterad 19 mars 2015  

Konsekvensanalys 2 äldreomsorg daterad 13 mars 2105 

Konsekvensanalys 3 äldreomsorg daterad 13 mars 2015  

Konsekvensanalys 4 individ- och familjeomsorg daterad 19 mars 2015  

Konsekvensanalys 5 individ- och familjeomsorg daterad 19 mars 2015  

Konsekvensanalys 6 äldreomsorg daterad 13 mars 2015  

Förslag ramar 2016-2018 diarieförd 7 april 2015  

Förslag till budgetförändringar/åtgärdslista 2016-2018 ON diarieförd 7 april 2015 

Förslag ramar 2016-2018 diarieförd 7 april 2015  

Förslag till investeringar utöver ram 2016-2018 diarieförd 7 april 2015  

 

Yrkanden 

 

Tommy Olsson (C): Bifall till förvaltningens förslag punkt 2; omsorgsnämnden godkänner 

förslaget till investeringsbudget 2016 och ELP för 2017-2018 som överlämnas till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Tommy Olsson (C), Kennet Hedman (M): Bifall till förslaget 3a, att genomföra en 

ledarskapsutveckling för chefer till en kostnad av 200 000 kronor. 

 

Tommy Olsson (C), Maria Sellberg (V), Kennet Hedman (M), Victoria Andersson (M): Bifall 

till förslaget 3b, att genomföra ett projekt gällande kortare arbetstidsvecka till en kostnad av 

fyra miljoner kronor. 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-04-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

12 

 

§ 66 forts 

 

László Gönczi (MP), Per Gunnar Larsson (S): Yrkar att projektet gällande en kortare 

arbetstidsvecka ska budgeteras med två miljoner kronor. 

 

Tommy Olsson (C): Bifaller förslaget att utöka en tjänst på Granbacken för ett ökat 

omvårdnadsbehov till en kostnad av 475 000  kronor. 

 

Tommy Olsson (C): Bifaller förslaget att utöka en tjänst som familjehemssekreterare för 

ensamkommande barn till en kostnad av 550 000 kronor. 

 

Tommy Olsson (C), Kennet Hedman (M): Bifaller förslaget att utöka en tjänst som 

socialsekreterare för ensamkommande barn, till en kostnad av 550 000 kronor. 

 

Tommy Olsson (C): Bifall till förslaget att utöka en tjänst i barngrupp, till en kostnad av 

550 000 kronor. 

 

Tommy Olsson (C), Maud Jonsson (FP): Bifall till förslaget att utöka en tjänst för 

förebyggande arbete riktad mot familjer, till en kostnad av 550 000 kronor. 

 

Tommy Olsson (C), Maud Jonsson (FP), Birgitta Ek (S), Per Gunnar Larsson (S): Bifall till 

förslaget att utöka en tjänst på Riokompaniet, till en kostnad av 400 000 kronor. 

 

Victoria Andersson (M), Tommy Olsson (C), Kennet Hedman (M), Ove Schönning (S), 

Birgitta Ek (S), Maria Sellberg (V), Maud Jonsson (F): Bifall til förslaget att avveckla 

Björkbacka vård- och omsorgsboende i Järvsö. 

 

László Gönzi (MP), Per Gunnar Larsson (S): Nedläggningen av Björkbacka vård- och 

omsorgsboende i Järvsö utgår tills det har visat sig att det finns platser att förlägga de boende 

i. 

 

Tommy Olsson (C), Kennet Hedman (M): Bifall till förslaget att fram ett åtgärdspaket för 

individ- och familjeomsorgen. 

 

Maria Sellgren (V), Tommy Olsson (C), László Gönczi (MP), Per Gunnar Larsson (S): Bifall 

till förslaget att minska korttidssjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen.  

 

Tommy Olsson (C): Bifall till förslaget att förändra avgiftstaxan inom omsorgsförvaltningen. 

 

Ove Schönning (S), László Gönczi (MP), Per Gunnar Larsson (S): Avslag till förslaget att 

införa sänkt täthet på vård- och omsorgsboende till nyckeltalet 0,68. 

 

Victoria Andersson (M), Tommy Olsson (C), Maria Sellberg (V), Kennet Hedman (M): Bifall 

till förslaget att införa sänkt täthet på vård- och omsorgsboende till nyckeltalet 0,68 

 

Tommy Olsson (C), Victoria Andersson (M), Ove Schönning (S), László Gönczi (MP), 

Kennet Hedman (M), Per Gunnar Larsson (S): Bifall till förslaget att minska 

övertidskostnader inom omsorgsförvaltningen. 
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§ 66 forts 

 

László Gönczi (MP): Hemtjänsten ska effektiviseras men det ska inte specificeras någon med 

någon speciell summa. 

 

Tommy Olsson (C), Kennet Hedman (M): Bifall till förslaget att effektivisera hemtjänsten. 

 

Tommy Olsson (C), Kennet Hedman (M), László Gönczi (MP), Per Gunnar Larsson (S), 

Maria Sellberg (V), Birgitta Ek (S): Bifall till förslaget att ta fram ett underlag för att 

genomföra ett projekt med kortare arbetstidsvecka med bibehållen heltidslön under ett år. 

 

Tommy Olsson (C), Kennet Hedman (M), László Gönczi (MP), Per Gunnar Larsson (S), 

Maria Sellberg (V), Birgitta Ek (S): Bifall till förslaget att ta fram en utvecklingsplan för att 

stärka omsorgen om kommunens personer med demensdiagnos och skapa ett demenscentrum 

på Tallnorets vård- och omsorgsboende. 

 

Tommy Olsson (C), Kennet Hedman (M), László Gönczi (MP), Per Gunnar Larsson (S), 

Maria Sellberg (V), Birgitta Ek (S): Bifall till förslaget att starta arbetsgrupper för att utveckla 

framtidens äldreomsorg i Färila och Järvsö. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olsson och Kennet Hedmans 

yrkande för punkten 3a, att genomföra en ledarskapsutveckling för chefer till en kostnad av 

200 000 kronor och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Ordförande ställer Tommy Olsson med fleras yrkande att projektet med en kortare 

arbetstidsvecka ska budgeteras med fyra miljoner kronor mot László Gönczi (MP) och Per 

Gunnar Larsson (S) yrkande att projektet ska budgeteras med två miljoner kronor och finner 

att nämnden bifaller Tommy Olsson med fleras yrkande. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olssons yrkande för punkten 

3c att utöka en tjänst på Granbacken till en kosntad av 475 000  kronor för ett ökat 

omvårdnadsbehov och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olssons yrkande för punkten 

3d, att utöka en tjänst som familjehemssekreterare för ensamkommande barn till en kostnad 

av 550 000 kronor, och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olsson och Kennet Hedmans 

yrkande för punkten 3e, att utöka en tjänst som socialsekreterare för ensamkommande barn 

till en kostnad av 550 000 kronor, och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olssons yrkande för punkten 

3f om att utöka en tjänst i barngrupp, till en kostnad av 550 000 kronor, och finner att 

nämnden bifaller detta. 
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§ 66 forts 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olsson och Maud Jonssons 

yrkande för punkten 3g om att utöka en tjänst för förebyggande arbete riktad mot familjer, till 

en kostnad av 550 000 kronor, och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olsson med fleras yrkande 

för punkten 3h om att utöka en tjänst på Riokompaniet, till en kostnad av 400 000 kronor, och 

finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer Tommy Olsson med fleras yrkande för punkten 4 om avveckling av vård- 

och omsorgsboendet Björkbacka mot László Gönczis yrkande om att nedläggningen av 

Björkbacka vård- och omsorgsboende i Järvsö utgår tills det har visat sig att det finns platser 

att förlägga de boende i, och finner att nämnden bifaller Tommy Olsson med fleras yrkande. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olsson och Kennet Hedmans 

yrkande för punkten 5 till förslaget att fram ett åtgärdspaket för individ- och familjeomsorgen, 

och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Maria Sellgren med fleras yrkande för 

punkten 6 om att minska korttidssjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen, och finner att 

nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olsson (C) yrkande för punkt 

7, att förändra avgiftstaxan inom omsorgsförvaltningen, och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Ordförande ställer Ove Schönning med fleras avslagsyrkande för punkten 8, att införa sänkt 

täthet på vård- och omsorgsboende till nyckeltalet 0,68, mot Victoria Andersson med fleras 

bifallsyrkande till att införa sänkt täthet på vård- och omsorgsboende till nyckeltalet 0,68, och 

finner att nämnden bifaller Victoria Andersson med fleras bifallsyrkande. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olsson med fleras yrkande 

för punkt 9 att minska övertidskostnader inom omsorgsförvaltningen, och finner att nämnden 

bifaller detta. 

 

Ordförande ställer László Gönczis yrkande för punkten 10, att hemtjänsten ska effektiviseras 

men att ingen specifik summa ska nämnas, mot Tommy Olsson och Kennet Hedmans yrkande 

att hemtjänsten ska effektiviseras, och finner att nämnden bifaller Tommy Olsson och Kennet 

Hedmans yrkande. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olsson med fleras yrkande 

till punkt 11, att ta fram ett underlag för att genomföra ett projekt med kortare arbetstidsvecka 

med bibehållen heltidslön under ett år, och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olsson med fleras yrkande 

för punkten 12, att ta fram en utvecklingsplan för att stärka omsorgen om kommunens 

personer med demensdiagnos och skapa ett demenscentrum på Tallnorets vård- och 

omsorgsboende, och finner att nämnden bifaller detta. 
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§ 66 forts 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olsson med fleras yrkande 

att starta arbetsgrupper för att utveckla framtidens äldreomsorg i Färila och Järvsö, och finner 

att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall till punkten 1 och finner att nämnden bifaller denna. 

 

Reservationer 

 

László Gönczi (MP), Ove Schönning (S), Per Gunnar Larsson (S), Birigitta Ek (S): 

Reserverar sig mot beslutet i punkt 7, att förändra avgiftstaxan inom omsorgsförvaltningen.  

 

László Gönczi (MP) och Per Gunnar Larsson (S): Reserverar sig mot beslutet i punkt 1, att 

omsorgsnämnden godkänner förslaget till driftbudget 2016 och ekonomisk långtidsplan (ELP) 

för 2017-2018 inklusive yrkanden om utökad ram, som överlämnas till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-04-23 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0042/15 

 

§ 67 

 

Föreningsbidrag 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

Följande föreningar tilldelas föreningsbidrag, utanför avtal, för 2015: 

1. Hörselskadades förening tilldelas 10 000 kronor. 

2. Reumatikerförbundet tilldelades 10 000 kronor. 

3. Kårböle inflyttarförening tilldelas 2 600 kronor.  

4. RSMH tilldelas 23 000 kronor 

5. DHR tilldelas 10 000 kronor 

 

 

Sammanfattning 

 

Under våren 2015 annonserade omsorgsnämnden i Ljusdals-Posten om möjligheten att ansöka 

om föreningsbidrag för 2015. Det har inkommit fem ansökningar. 

 Hörselskadades förening ansöker om 10 000 kronor. 

 Reumatikerförbundet nämner ingen summa men tilldelades 10 000 kronor för 2014. 

 Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) ansöker om 23 000 förutom de 50 000 

de fått till hyra och el. 

 DHR ansöker om 10 000 kronor  

 Kårböle byaförening ansöker om 2 600 kronor. 

  

För år 2015 ska omsorgsnämnden fördela 500 000 kronor i föreningsbidrag. Förvaltningen 

har tecknat avtal med följande föreningar; Kvinnojouren Viljan, Brottsofferjouren (BOJ) och 

HPLS (Slottesalen). Dessutom har föreningen Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 

(RSMH) ett muntligt avtal där förvaltningen betalar hyra samt ett mindre driftsbidrag.  

 

På omsorgsnämnden den 21 januari 2015, § 16, beslutades om nedanstående fördelning: 

 Kvinnojouren Viljan enligt avtal 256 500 kronor. 

 Brottsofferjouren (BOJ) enligt avtal 57 000 kronor. 

 HPLS (Handikappades och pensionärers lokala samarbetskommitté) enligt avtal 67 000 

kronor. 

 RSMH enligt hyresavtal 50 000 kronor  

 

Den totala summan för dessa avtal är 430 500 kronor. Det finns 69 500 kronor att föredela till 

de nu aktuell ansökningarna för föreningsbidrag. Förvaltningens förslag är att föreningarna 

tilldelas bidrag enligt nedan: 

 

Hörselskadades förening tilldelas 10 000 kronor, reumatikerförbundet tilldelades 10 000 

kronor, Kårböle byaråd tilldelas 2 600 kronor, RSMH tilldelas 23 000 kronor samt att DHR  

tilldelas 10 000 kronor. Återstår 15 900 kronor som föreslås kunna användas under året till 

föreningar som eventuellt behöver stöd.  
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§ 67 forts 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2015  

 

Yrkanden 

 

László Gönczi (MP), Tommy Olsson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczi och Tommy Olssons 

tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-04-23 

Akt 

Ekonomer  
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 Diarienummer 

   ON 0043/15 

 

§ 68 

 

Sociala samfonder 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  
 

1. På grund av dålig avkastning sker ingen utdelning från de sociala samfonderna Ljusdals 

sociala samfond, Kihlströmska barnhemsfonden, Färila sociala samfond, Järvsö sociala 

samfond och Los sociala samfond under 2015.  

 

 

Sammanfattning 

 

Privatpersoner kan efter annonsering i lokaltidning och på kommunens hemsida söka medel 

från omsorgsnämndens sociala samfonder. På grund av låg avkastning finns det totalt 2184 

kronor i fonderna 2015 varav 2037 kronor hör till Järvsö sociala samfond.  

 

Det kostar cirka 1500 kronor att ha en annons i lokaltidningen varför omsorgsförvaltningens 

förslag till beslut är att inte ha något ansökningsförfarande eller utbetalning under 2015 utan 

spara de medel som finns till en eventuell utdelning 2016. 

 

Sociala samfonder  kronor att utdela 2015 

Ljusdals sociala samfond  137 

Kihlströmska barnhemsfonden 0 

Färila sociala samfond  0 

Järvsö sociala samfond  2037 

Los sociala samfond   10 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2015  

Utdelning ur fonder diarieförd 2 april 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-04-23 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0163/13 

 

§ 69 

 

Vård- och omsorgscollege 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Victoria Andesson (M) och Matilda Almeflo (MP) utses till omsorgsnämndens 

representanter i programrådet för vård- och omsorgsprogrammet på Slottegymnasiet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Omsorgsnämnden ska utse två representanter till programrådet för vård- och 

omsorgsprogrammet vid Slottegymnasiet. 

 

Yrkanden 

 

Tommy Olsson (C): Victoria Andersson utses som representant. 

 

László Gönczi (MP): Matilda Almeflo utses som representant. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall till de två yrkandena och finner att nämnden bifaller 

dessa. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-04-23 

Akt 
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   ON 0075/15 

 

§ 70 

 

Sanktion gällande Bistro Järnvägs AB 
 

Omsorgsnämnden beslutar  
 

1. Bistro Järnvägs AB org.nr 556949-2340 tilldelas en varning enligt 9 kap 17 § 1 och 2 

stycket alkohollagen (2010:1636).  

 

Beslutet fattades inom lykta dörrar. 

 

 

Sammanfattning 

 

När en näringsidkare med serveringstillstånd bryter mot alkohollagen ska det göras en 

sanktionsutredning för att utröna vilken nivå av sanktion som är relevant. 

 

På grund av upprepade missförhållanden har en sanktionsutredning slutförts gällande Bistro 

Järnvägs AB. Bakgrunden är att det vid såväl inre som flera yttre inspektioner framkommit att 

företrädarna brustit i flera hänseenden. De två allvarligaste tillbuden gäller ekonomisk 

misskötsamhet samt att underårig förtärt alkohol. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2015  

Utredning daterad 26 mars 2015  

Svar till utredning daterad 19 december 2014  

 

Yrkanden 

 

Maud Jonsson (FP), Maria Sellberg (V), Birgitta Ek (S), Kennet Hedman (M), Ove 

Schönning (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

Beslutsexpediering 

2014-04-23 

Akt 

Näringsidkare 

Statens Folkhälsomyndighet 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Hudiksvalls kommun 
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 Diarienummer 

   ON 0038/15 

 

§ 71 

 

Tillsyner enligt alkohollagen 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 
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 två tillsyner gällande alkohollagen genomförts under mars 2015. Båda var utan 

anmärkning. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2015  

Tillsynder alkohollagen tabell daterad 7 april 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-04-23 

Akt 
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   ON 0065/15 

 

§ 72 

 

Utveckling av arbetsmarknadsverksamheten 
 

Omsorgsnämnden beslutar   

 

1. Två miljoner kronor av individ- och familjeomsorgens budget flyttas från försörjningsstöd 

till arbetsmarknadsenheten för en satsning på fler anställningar inom kommunen. 

 

2. Försörjningsstöd motsvarande fem familjeförsörjare flyttas från försörjningsstöd till 

arbetsmarknadsenheten för en satsning på fler anställningar inom kommunen. 

 

3. Omsorgsförvaltningen ska utreda hur förvaltningen skapar ett resurscentra - ”en väg in”- 

och en övergripande organisation för arbetet med utvecklingen av arbetsmarknadsenheten. 

 

4. Verksamhetschefen för arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att organisera verksamheten. 

 

5. Den här satsningen ska utvärderas efter ett år. 

 

 

Sammanfattning 

 

Trycket från samhället ökar på alla aktörer i takt med den snabba förändringen som sker på 

arbetsmarknaden och i omvärlden. Erfarenheter av samverkan visar på framgångsfaktorer för 

den enskildes behov att komma ut i arbetslivet. Arbetsmarknadsenheten (AME) i Ljusdals 

kommun ser goda möjligheter att genom samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen få 

fler individer i sysselsättning och möjlighet till egen försörjning.  

 

AME ser ett utvecklingsbehov vad det gäller samarbete och samsyn med olika förvaltningar, 

framförallt med individ- och familjeomsorgen (IFO). En samordning med övriga aktörer i 

samhället, framförallt Arbetsförmedlingen men också Försäkringskassan skulle gynna de 

personer som idag står längs från arbetsmarknaden. Genom en utveckling av samarbetet 

mellan AME och IFO skulle de personer som idag har försörjningsstöd få möjlighet att 

komma ut i arbetslivet, och i förlängningen få en riktig anställning.  

 

I praktiken skulle de som idag, i åldern 20-30 år, uppbär försörjningsstöd slussas till AME för 

att introduceras till arbetslivet genom handledning och arbetsplats inom kommun. Detta är 

möjligt genom socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 4 §. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att 

redovisa hur bestämmelsen i 4 kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) tillämpas. Genom 

bestämmelsen får socialnämnden (i Ljusdals fall omsorgsnämnden) begära att ungdomar som 

uppbär försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. 

 

Ytterligare ett steg i samma riktning är att fem familjeförsörjare som idag uppbär 

försörjningsstöd ingår i samma satsning och slussas över till AME. Kostnaden för dessa 

individer är då denna tjänsteskrivelse skrivs inte känd, men kommer att presenteras på  
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§ 72 forts 

 

omsorgsnämnden. Att få familjeförsörjare i arbete innebär en ännu större besparing i pengar, 

tid och mänskliga värden då det påverkar en hel familjs livssituation. 

 

Tio personer som uppbär försörjningsstöd kostar individ- och familjeomsorgen cirka två 

miljoner kronor per år. Genom att AME tar över ansvaret för dessa personer får 

socialsekreterarna mer tid till andra klienter och förhoppningen är att dessa individer inte 

kommer tillbaka för att söka försörjningsstöd. Denna satsning ska ses över en tid på 1-3 år 

innan kommunen och samhället får tillbaka insatsen i form av minskade utgifter för 

försörjningsstöd. 

 

Förvaltningens förslag till beslut den 23 februari 2015: 

 

1. Två miljoner kronor av individ- och familjeomsorgens budget flyttas från försörjningsstöd 

till arbetsmarknadsenheten för en satsning på fler anställningar inom kommunen. 

 

2. Försörjningsstöd motsvarande fem familjeförsörjare flyttas från försörjningsstöd till 

arbetsmarknadsenheten för en satsning på fler anställningar inom kommunen. 

 

3. Verksamhetschefen för arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att organisera verksamheten.  

 

4. Den här satsningen ska utvärderas efter ett år. 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut den 23 februari 2015: 

 

1. Ärendet återremitteras till nästa arbetsutskott med följande tillägg: 

a) Omsorgsförvaltningen ska utreda hur förvaltningen skapar ett resurscentra, en 

övergripande organisation, för arbetet med utvecklingen av arbetsmarknadsenheten. 

 

2. Ärendet om utveckling av arbetsmarknadsenheten skickas till kommunchefen för 

kännedom. 

 

Följande förslag ska beaktas i utredningen/återremissen av ärendet.  

 Kenneth Hedman (M) önskar att information om utvecklingen av arbetsmarknadsenheten 

ska presenteras för omsorgsnämnden kontinuerligt. 

 

 Maria Sellberg (V) påpekade att det är viktigt att se över exakt vad i det nya arbetssättet 

som ska utvärderas efter ett år.  

 

 Matilda Almeflo (MP) önskar att omsorgsförvaltningen i samband med utvecklandet av 

arbetsmarknadsenheten utreder om det finns arbetsuppgifter inom omsorgen som 

nuvarande personal gör, framförallt undersköterskor, som istället kan utföras av personal 

som inte har utbildning.  
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§ 72 forts 

 

Omsorgsnämndens beslut den 11 mars 2015: 

 

1. Ärendet återremitteras till nästa arbetsutskott med anledning av att det pågår en utredning 

om en eventuell flytt av arbetsmarknadsenheten från omsorgsnämnden till 

kommunstyrelsen.    

 

2. Omsorgsförvaltningen ska utreda hur förvaltningen skapar ett resurscentra - ”en väg in”- 

och en övergripande organisation för arbetet med utvecklingen av arbetsmarknadsenheten. 

 

3. Ärendet om utveckling av arbetsmarknadsenheten skickas till kommunchefen för 

kännedom. 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslog den 23 mars 2015: 

 

Omsorgsnämnden beslutar   

 

6. Två miljoner kronor av individ- och familjeomsorgens budget flyttas från försörjningsstöd 

till arbetsmarknadsenheten för en satsning på fler anställningar inom kommunen. 

 

7. Försörjningsstöd motsvarande fem familjeförsörjare flyttas från försörjningsstöd till 

arbetsmarknadsenheten för en satsning på fler anställningar inom kommunen. 

 

8. Omsorgsförvaltningen ska utreda hur förvaltningen skapar ett resurscentra - ”en väg in”- 

och en övergripande organisation för arbetet med utvecklingen av arbetsmarknadsenheten. 

 

9. Verksamhetschefen för arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att organisera verksamheten. 

 

10. Den här satsningen ska utvärderas efter ett år. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokollsutdrag ONAU § 71 daterad 23 mars 2015  

Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2015  

Organisationsutveckling/mål för Projekt Vill Mer diarieförd 7 april 2015  

Förslag till Processflöde AME diarieförd 7 april 2015  

Verksamhetsöversikt Arbetsmarknadsenheten diarieförd 7 april 2015  

 

Yrkanden 

 

Per Gunnar Larsson (S), Tommy Olsson (C), Kennet Hedman (M): Bifall till förvaltningens 

förslag. 

 

Beslutsexpediering 

2015-04-23 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0109/15 

 

§ 73 

 

Arbete mot främlingsfientlighet och radikalisering 
 

Omsorgsnämnden beslutar  
 

1. Hemställer till kommunstyrelsen att tillsätta en styrgrupp av tjänstemän och politiker vilka 

får i uppdrag att arbeta fram lämpliga kommunala åtgärder för det fortsatta arbetet mot 

främlingsfientlighet och radikalisering 

 

 

Sammanfattning 

 

Integrationschefen har fått i uppdrag av omsorgsnämndens arbetsutskott att sammanställa 

vilket arbete som idag görs mot främlingsfientlighet och radikalisering. Sammanfattningsvis 

har frågan om radikalisering tagits upp vid ett möte initierat av kommunchef och 

säkerhetsansvarig i kommunen är samordningsansvarig i denna fråga. Skolorna ska arbeta 

vidare i enlighet med rekommendationer och material utgivet av Den Nationella samordnaren 

mot våldsbejakande extremism.  

 

I arbetet mot främlingsfientlighet har integrationsverksamheten bedrivit utåtriktad verksamhet 

och samverkat både inom och utom kommunens egen organisation. 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott anser dock att dessa frågor är av den karaktären att de bör 

hanteras kommunövergripande och vill därför hemställa åt kommunstyrelsen att tillsätta en 

arbetsgrupp för att arbeta mer aktivt med dessa frågor. Integrationschefens bedömning är i 

likhet med arbetsutskottet att det är av godo att ha ett kommunövergripande arbete i dessa 

frågor. Integrationschefen önskar dock att arbetsutskottet konkretiserar huruvida man önskar 

att kommunstyrelsen tillsätter en tjänstemannagrupp eller en politiskt sammansatt grupp för 

att arbeta med frågorna. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till beslut den 15 april 2015: 

Alternativ 1 

Omsorgsnämnden föreslås besluta  

 

1. Hemställer till kommunstyrelsen om att uppdra till kommunchefen att tillsätta en 

arbetsgrupp av tjänstemän vilken får i uppdrag att arbeta fram lämpliga kommunala 

åtgärder för det fortsatta arbetet mot främlingsfientlighet och radikalisering. 

 

Alternativ 2 

Omsorgsnämnden föreslås besluta  

 

2. Hemställer till kommunstyrelsen om att tillsätta en politisk arbetsgrupp vilken får i 

uppdrag att arbeta fram förslag till lämpliga kommunala åtgärder för det fortsatta arbetet 

mot främlingsfientlighet och radikalisering.  
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§ 73 forts 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokollsutdrag ONAU § 69 daterat 23 mars 2015  

Tjänsteskrivelse, yttrande, daterat 25 mars 2015  

Skrivelse från László Gönczi (MP) 

 

Yrkanden 

Per Gunnar Larsson (S), Ove Schönning (S), Tommy Olsson (C), Maria Sellberg (V), Kennet 

Hedman (M), László Gönczi (MP), Maud Jonsson (FP): Hemställer till kommunstyrelsen att 

tillsätta en styrgrupp av tjänstemän och politiker vilka får i uppdrag att arbeta fram lämpliga 

kommunala åtgärder för det fortsatta arbetet mot främlingsfientlighet och radikalisering 

 

László Gönczi (MP): Skrivelsen Förslag till följebrev till ärendet, ska skickas med 

protokollet. 

 

Tommy Olsson (C), Maud Jonsson: Avslag till László Gönczis tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 

 

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

finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer László Gönczis yrkande mot Tommy Olsson och Maud Jonssons 

avslagsyrkande och finner att nämnden bifaller avslagsyrkandet.  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-04-23 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0004/15 

 

§ 74 

 

Kontaktpolitiker 2015-2018 
 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Förändringar i kontaktpolitikeruppdraget ska genomföras enligt förslaget i 

sammanfattningen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Förslag till förändring av kontaktpolitiker för omsorgsnämnden i Ljusdals kommun 2015 

 

1. Alla ordinarie ledamöter samt ersättare är kontaktpolitiker för omsorgens alla 

verksamheter.   

2. Den ledamot som vill ha ett mindre ansvarsområde kan begära att få detta samt meddela 

vilket område man önskar att få ansvar för. 

3. Alla verksamheter informeras om att när man önskar besök av en kontaktpolitiker så 

kontaktas ON sekreterare och ordföranden, då anges datum, tid, plats och syfte. 

4. Därefter ställs frågan till ON ledamöter via mejl om vem som kan och vill delta på 

besöket/mötet.   

5. Ledamöterna anmäler sitt intresse till ordförande och sekreterare som sen bekräftar 

tillbaka till verksamheten om vem som kommer från nämnden. 

6. De ledamöter som tilldelats specifika verksamheter efter eget önskemål, tillfrågas alltid i 

första hand om det är just den verksamheten som önskar ett besök. 

7. De som deltagit på ett besök/möte ska återrapportera till omsorgsnämnden om vad som 

diskuterades. 

8. ON ledamöter kan också skicka med en särskild fråga till verksamheten som man vill 

diskutera eller få synpunkter på, frågan meddelas via mejlen till ordförande eller 

sekreterare som för den vidare till de som är utsedda att delta på mötet.  

9. Alla ledamöter får önska vilka verksamhetsområden de skulle vilja ha som 

kontaktpolitiker, och de som kan tänka sig hela omsorgsverksamheten meddelar detta. 

10. I övrigt gäller de reglemente som finns för kontaktpolitiker angående ersättningar mm. 

11. Kontaktpolitikersystemet utvärderas efter 1 år och gör justeringar om så behövs.  

 

Omsorgsnämndens beslut den 11 mars 2015: 

 

1. Ledamöterna tar upp frågan om kontaktpolitikeruppdrag i sina respektive politiska 

grupper.   

 

2. För kontaktpolitikeruppdrag ska halvdagsarvode utgå. 
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§ 74 forts 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokollsutdrag ONAU § 70 daterat 23 mars 2015 

 

Yrkanden 

 

Tommy Olsson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olssons tilläggsyrkande och 

finner att nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-04-23 

Akt 

Omsorgsförvaltningens verksamheter 
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 Diarienummer 

   ON 0017/15 

 

§ 75 

 

Verksamhetsredovisning - handläggarverksamheten 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Vård och omsorgsboende (vobo) 

 

Under mars har 22 lägenheter fördelats. Det finns för tillfället 40 personer med gynnande 

boendebeslut. Två fördelningstillfällen av lägenheter har skett i slutet av mars och 

verkställighet var inte klart då handlingen skrevs, därav 40 personer i boendekön just nu. 

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

 

Under mars har tolv ansökningar om vobo inkommit. Det är sju personer som upptar 

korttidsplats i väntan på vobo. Det är en person som väntar på växelvård och tre personer som 

väntar på tillfällig korttidsplats hemifrån. 

 

Fem personer att tackat nej till erbjudande om vobo. Orsakerna är; valde att gå hem till 

ordinärt boende istället, vill bo där make bor, fel ort (2), fel boende. 

 

Betalningsansvar 

Under mars 2015 har kommunen haft betalningsansvar för en person i två dagar till en summa 

av 9 332 kronor. Under januari-mars har kommunen betalat 59 598 kronor för medicinsk 

utskrivningsklara. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2 april 2015  

Statistik vobo och betalningsansvar diarieförd 7 april 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-04-23 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-04-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 Diarienummer 

   ON 0014/15 

 

§ 76 

 

Sammanställning lex Sarah 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Fram till och med den 31 mars 2015 har det inkommit fem rapporter enligt lex Sarah. Av 

dessa avser fyra äldreomsorgen och en gäller arbetsmarknadsverksamheten, 

Hantverkargården. När det gäller den senare har utredaren informerat den berörda kundens 

anhöriga att de kan anmäla ärendet och utredning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

för bedömning om de önskar. Ingen av rapporterna har av utredaren bedömts som allvarlig.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 7 april 2015  

Sammanställning tabell lex Sarah daterad 10 mars 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-04-23 

Akt 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-04-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

31 

 Diarienummer 

   ON 0048/15 

 

§ 77 

 

Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden de förslag som skickats till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till grund för sammanställningen i april 2015 

ligger tidigare sammanställning från oktober 2014 samt en genomgång av protokoll och beslut 

från nämnder till och med nämnden i mars 2015. 

 

De ärenden som är noterade som klara är antingen inte aktuella längre för 

omsorgsförvaltningen eller så har ett avgörande beslut fattats i kommunfullmäktige. De 

ärenden som är kvar är inte färdiga och, eller anses vara aktuella för omsorgsnämnden. 

 

De två äldsta ärendena som är aktuella handlar om ett centralt konto för rehabiliteringsinsatser 

och om en fördjupad utredning om kostverksamheten.  

 

Totalt finns 14 paragrafer i sammanställningen varav åtta är listade som klara, dessa tas bort 

inför kommande redovisning hösten 2015. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2015  

Sammanställning av ONs förslag till KS/KF daterad 10 april 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-04-23 

Akt  

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-04-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

32 

 Diarienummer 

   ON 0049/15 

 

§ 78 

 

Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Två gånger per år redogör förvaltningen för de uppdrag de fått av nämnden. Till grund för 

sammanställningen i april 2015 ligger tidigare sammanställning från oktober 2014 samt en 

genomgång av protokoll och beslut från nämnder fram till och med nämnden i mars 2015. 

  

De äldsta ärendena som finns med i sammanställningen är från maj 2011, § 114 och § 198. De 

handlar om samarbete mellan utbildnings- och omsorgsförvaltningen. Dessa frågor har åter 

nyligen åter aktualiserats. 

 

Totalt finns 24 paragrafer i sammanställningen varav elva är listade som klara, dessa tas bort 

inför kommande redovisning hösten 2015. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2015  

Sammanställning av nämndens uppdrag till förvaltningen daterad 10 april 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-04-23 

Akt 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-04-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

33 

 Diarienummer 

   ON 0029/15 

 

§ 79 

 

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Har tagit del av informationen.  

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas, daterade den 7 april 2015, över delegeringsbeslut fattade under mars 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 

2015-04-23 

Akt 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-04-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

34 

 Diarienummer 

     

 

§ 80 

 

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning 

 

För omsorgsnämndens kännedom till sammanträdet i april 2015 finns följande ärenden: 

 

 

1. Beslut från Kammarrätten i Falun gällande fråga om förseningsavgift enligt 

alkohollagen, Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. Dnr ON 213/14 

 

2. Minnesanteckningar från Region Gävleborg om Styrgrupp Välfärd Norra Hälsingland, 

Dnr ON 325/13 

 

3. Beslut från IVO inspektionen för vård och omsorg gällande särskild avgift enligt 16 

kap. 6 a § socialtjänstlagen, SoL. Inspektionen för vård och omsorg beslutar att inte 

ansöka om utdömande av särskild avgift, ärendet avslutas. Dnr ON 52/15 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-04-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

35 

 Diarienummer 

     

 

§ 81 

 

Protokoll för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har tagits del av. 

 

 

Sammanfattning 

 

För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll till sammanträdet i april 2015. 

 

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige gällande överenskommelse om mottagande 

och bosättning av nyanlända invandrare, KS 0191/13 § 66, dnr ON 367/14 

 

 

  

 


