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 Diarienummer 

   ON 0127/14 

 

§ 54 

 

Inspektion av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande individ- 
och familjeomsorgens barn och familjeverksamhet 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

 

 

Sammanfattning 
 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) meddelade den 25 mars 2014 att de avser att komma 

till individ- och familjeomsorgens barn- och familjeenhet den 13-14 maj 2014 för inspektion. 

Skälet till inspektionsbesöket är att IVO fått in förhållandevis många klagomål i förhållande 

till kommunens befolkning gällande handläggningen av barn- och familjeärenden. Tillsynen 

kommer att utföras av IVO:s avdelning mitt i Örebro genom inspektörerna Ingemar Savonen 

och Maria Johansson.  

 

Vad är IVO? 

IVO är tillsynsmyndighet för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och 

verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IVO har även 

viss tillståndsprövning. Dessutom ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex 

Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. IVO:s 

arbete bedrivs genom inspektioner, hantering av anmälningar och klagomål, analys och 

vägledning, tillsynsåterföring och vägledning till verksamheterna samt riskbaserad tillsyn. 

 

Av IVOs hemsida (www.ivo.se) framkommer att myndigheten under ett år utför cirka; 17 000 

tillsynsbeslut, 2 500 inspektioner och tar 3 000 beslut som rör tillståndsprövning.  

 

IVO är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet. Myndigheten bildades den 

1 juni 2013 och övertog i samband med det tillsynsansvaret över socialtjänst och sjukvård 

från Socialstyrelsen. IVO har sex regionala kontor runt om i landet och i Stockholm finns tre 

myndighetsövergripande avdelningar. Vid IVO arbetar omkring 600 personer.  

 

Hur ska inspektionen utföras? 

De två inspektörerna vill först träffa omsorgsnämndens ordförande, förvaltningschefen samt 

chefen för individ- och familjeomsorgen på morgonen den 13 maj. Därefter vill man på 

förmiddagen träffa 4-5 handläggare som arbetar med myndighetsutövning inom barn- och 

familjeområdet. Resterande tid av inspektionsdagarna kommer att ägnas åt 

dokumentationsgranskning. En kortare återkoppling av vad man kommit fram till lämnas 

under eftermiddagen den 14 maj.  

 

 

 

 

http://www.ivo.se/
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§ 54 forts 

 

IVO begär att individ- och familjeomsorgen sänder förteckningar senast den 22 april gällande:  

 Barnavårdsutredningar som inletts eller avslutats under tidsperioden 2013-10-01 - 2014-

03-31 

 Utredningar för samma tidsperiod som lett till placering. 

 Placeringar av barn och unga som inletts eller avslutats under samma tidsperiod.  

 Familjehemsutredningar som genomförts under samma period. 

 Familjerättsutredningar gällande vårdnad, boende eller ungänge under hela året 2013 till 

31 mars 2014. 

 Ärenden gällande utlämnande av handlingar under tidsperioden 1 oktober 2013-31 mars 

2014. 

 

Ur förteckningarna kommer IVO att välja ut ett antal ärenden som man önskar granska vid 

inspektionen. Vilka ärenden som IVO vill granska meddelas före inspektionen så att journaler 

kan skrivas ut och akter tas fram.  

 

Vid inspektionstillfället vill IVO ta del av de kronologiska pärmarna där anmälningar och 

förhandsbedömningar förvaras som inte lett till utredning för tidsperioden 1 oktober 2013 till 

31 mars 2014 och handläggningsrutiner för barn- och familjeärenden.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 april 2014  

Meddelade om inspektion från IVO daterad 25 mars 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-04-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0017/14 

 

§ 55 

 

Redovisning av försörjningsstöd - individ- och familjeomsorgen 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Vid kommande sammanställningar av ärendet Redovisning av försörjningsstöd 2014, ska 

antalet personer i åldern 18-30 år som får försörjningsstöd redovisas. 

 

3. Skicka protokollsutdraget vidare till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Sammanfattning 
 

Redovisning av försörjningsstöd avseende tidsperioden januari till och med mars 2014. 

 

Pågående ärenden/ unika hushåll har under perioden varit 458 stycken. Dessa ärenden 

omfattar 912 personer, varav 342 stycken är barn under 18 år. Under samma period 2013 hade 

förvaltningen 523 pågående unika hushåll som omfattade 940 personer varav 399 var barn 

under 18 år. 

 

 14 procent av de aktuella hushållen var ensamstående kvinnor med barn. 

 19 procent är ensamstående kvinnor utan barn. 

 34 procent är ensamstående män utan barn. 

 19 procent är sambo/gifta med barn. 

 

Huvudorsaken för bistånd är:  

 21 procent med otillräcklig inkomst/ers. 

 38 procent arbetslös, ingen ersättning. 

 

Under perioden har 84 stycken unika hushåll avslutats. Dessa ärenden har omfattat 155 

personer varav 47 stycken var barn under 18 år. Under samma period 2013 avslutades 93 

ärenden som omfattade 166 personer varav 56 var barn under 18 år. 

 

Under tidsperioden har 96 stycken nya unika hushåll inkommit. Dessa ärenden omfattar 204 

personer varav 84 barn under 18 år. Under samma period 2013 tillkom 119 nya ärenden, 

dessa omfattade 223 personer varav 90 var barn under 18 år. 

 

Den 31 mars 2014 fanns 374 stycken aktuella unika hushåll. Dessa ärenden omfattar 774 

personer varav 296 barn under 18 år. 

 

Den 31 mars 2013 fanns 430 stycken unika hushåll. Dessa ärenden omfattade då 805 personer 

varav 287 barn under 18 år. 
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§ 55 forts 

 

Ensamstående män utan barn är den klart största gruppen av försörjningsstödsmottagare. 

Därefter kommer ensamstående kvinnor utan barn och därefter sambo/gifta med barn. 

 

Under perioden har tretton överklaganden inkommit i rätt tid. Av dessa har vi ändrat beslutet i 

ett ärende. Dom från förvaltningsrätten om bifall i överklagan har inkommit avseende två 

beslut. Förvaltningsrätten har under perioden avslagit 15 överklaganden. 

 

Yrkande 

 

Per Gunnar Larsson (S): Vid kommande sammanställningar av ärendet Redovisning av 

försörjningsstöd 2014, ska antalet personer i åldern 18-30 år som får försörjningsstöd 

redovisas. 

 

Propositionsordning 

 

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

finner att nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 april 2014  

Statistik daterad 3 april 2014  

 

Beslutsexpediering 

2014-04-24 

Akt  

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0028/14 

 

§ 56 

 

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

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 
 

 

Sammanfattning 

 

Redovisningen omfattar första kvartalet 2014 avseende aktualiserade ärenden inom 

verksamhetsområdena barn- och familjeenheten samt ekonomi- och vuxenenheten. I 

rapporten redovisas också orsaker till att ärendet aktualiseras samt vem som anmäler ärendet.  

 

Barn och unga 

Vad gäller aktualiseringar inom området barn och unga fortsätter ärendeinströmningen på 

samma höga nivå som tidigare. Ungefär hälften av alla aktualiseringar går till utredning eller 

kopplas till pågående utredningar. Den vanligaste orsaken till aktualiseringar för 

åldersgruppen 0 -1 2 år är omsorgssvikt (brister i omsorgen) som bland annat kan handla om 

brister i hemmiljön på grund av missbruk eller psykisk sjukdom hos förälder, försummelse, 

vanvård, hårda eller auktoritära uppfostringsmetoder. 

För åldersgruppen 13 – 20 år är beteendeproblem, som enligt FoU:s definition kan innebära 

en ”stökig” social situation för ett barn/ungdom som exempelvis innefattar utagerande (allvarliga 

konflikter med kamrater och andra vuxna), riskfyllt sexuellt beteende, alkohol och drogbruk i 

mindre skala, vistas i kriminella miljöer. 

 

Vuxna 

Antalet aktualiseringar gällande vuxna personer har ökat med 40 procent från år 2013, samma 

period. Under samma period 2013 hade förvaltningen 66 aktualiseringar och 2014 är det 215. 

LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer) är den mest förekommande 

aktualiseringsorsaken, men även analysbesked från polisen ökar. Alkoholmissbruk dominerar 

men narkotika och blandmissbruk förekommer frekvent. Våld i nära relationer har 

uppmärksammats särskilt och socialtjänsten har ett stort ansvar att stödja våldsutsatta. 

 

Antal aktualiseringar inom försörjningsstöd har inte redovisats tidigare och därför kan inga 

jämförelser göras med tidigare år. Antalet aktualiseringar var under perioden januari till mars 

2014, 215 stycken. Antalet som ledde till utredning var 98 stycken, alltså cirka 46 procent av 

alla aktualiseringar. De flesta aktualiseringar är ansökan på grund av ekonomiska svårigheter, 

114 stycken. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 7 april 2014  
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§ 56 forts 

 

Beslutsexpediering 

2014-04-24 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0188/11 

 

§ 57 

 

Delegeringsordning för omsorgsnämndens verksamheter 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Godkänner ändringarna i delegeringsordning för verksamheten individ- och 

familjeomsorg gällande punkterna FÖRS 6, a och b, BU 1, b, BU 3 samt BU 4 enligt 

bifogad mall för delegeringsordning.  

 

 

Sammanfattning 

 

Ändringarna som föreslås gäller dels avsnitt Försörjningsstöd, FÖRS punkt 6 a och b, 

andrahandskontrakt, bostadssociala hyreskontrakt samt hyresgaranti. Delegeringsnivån för 

beslut om bistånd enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, bistånd som beviljas utöver lagstadgad 

skyldighet ändras från verksamhetschef till enhetschef för verksamhetsnära beslut och 

smidigare handläggning  

  

Ändringarna i avsnitt Barn och Unga, gäller delegation för den nyinrättade tjänsten 1:e 

socialsekreteraren. Följande avsnitt som förslås utökas till delegation för 1:e socialsekreterare 

är BU punkt 1, b, beslut förlängd tid vid inledande av utredning gällande barn och unga om 

synnerliga skäl finns, BU 3 beslut om att inleda utredning gällande barn och unga och 

konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som behövs enligt 11 kap 1, 2 §§ SoL samt 

BU 4 beslut om att utredning inte ska inledas eller att inledd utredning ska läggas ned  eller att 

inledd utredning inte föranleder någon åtgärd enligt 11 kap 1 § SoL.   

 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2014  

Aktuella sidor i delegeringsordningen daterade 31 mars 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-04-24 

Akt 

Individ- och familjeomsorgen 
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 Diarienummer 

   ON 0010/14 

 

§ 58 

 

Verksamhetsredovisning - handläggarverksamheten 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  
 

1. Information noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Vård och omsorgsboende (vobo) 

I mars fördelades elva lägenheter. Det fanns 26 beviljade ansökningar och tio inkomna 

ansökningar registrerade där utredning inte påbörjats. Sedan föregående rapporteringstillfälle 

så har de som önskat vobo på Furugården i Los fått det och besluten har därmed verkställts. 

En person har ett beslut om vobo daterat den 23 maj 2013, vilket fortfarande inte är verkställt. 

I det fallet har kund tackat nej vid ett flertal tillfällen, men vistas nu på korttidsboende i 

väntan på permanent boende. 

 

En person vistas på korttidsplats i väntan på vobo (beslut 2013-12-13) men på grund av 

hälsoskäl har det inte varit aktuellt med ett erbjudande och flytt till vobo. 

 

För övrigt har de som finns med på listan över beviljade vobo och som väntat längst gjort det 

från och med januari 2014.  

 

En person har tackat nej till erbjudet vobo vid fördelning under mars med motivering att det 

var fel ort.  

 

Sex personer vistas på korttidsplats i väntan på vobo. 

 

En minskning kan ses av ”ej påbörjade utredningar”. I februari var de 19 till antalet men i 

mars var de tio. Det beror dels på att handläggarna har hunnit jobba ikapp samt att det varit 

färre inkomna ansökningar än tidigare. 

 

Betalningsansvar 

I mars har förvaltningen haft betalningsansvar för fyra personer i tio dagar till en kostnad av 

43 410 kronor. Totalt för januari till och med mars 2014 uppgår summan till 443 934 kronor. 

 

Trygg hemgång 

Handläggare, samordningssjuksköterska, rehabpersonal och enhetschefer jobbar allt mer 

utifrån modellen med tidig och trygg hemgång. Den innebär att när en person är 

utskrivningsklar från sjukhus så ska planeringen i första hand vara att personen ska tillbaka 

hem i ordinärt boende utan att passera korttids. Detta har medfört att det snabbare funnits 

lediga korttidsplatser att tillgå för de som ändå av olika anledningar beviljats en korttidsplats. 
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§ 58 forts 

 

Även antalet personer inskrivna på Meddix har varit färre jämfört med december 2013 och 

årets två första månader . 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2014 

Statistik daterad 1 april 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-04-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0015/14 

 

§ 59 

 

Verksamhetsredovisning - kostservice 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet  

 

 

Sammanfattning 

 

Verksamhetsredovisning kostservice april 2014 

Antalet producerade matlådor ökar mer än någonsin. Mellan åren 2011 och 2012 är det en 

ökning av producerade matlådor på 1,8 procent. Ökningen mellan åren 2012 och 2013 är 9,7 

procent. Kostservice ser att verksamheten äntligen kan ”skörda” resultat för allt arbete som 

lagts ner för att informera och öka kunskapen hos medborgarna om matlådorna. 

  

Antalet producerade matlådor mellan åren 2011 - 2013  

2011 cirka 47 200 matlådor 

2012 cirka 48 040 matlådor 

2013 cirka 52 700 matlådor 

 

Livsmedelsavtalet 

Menigo (grossist) lämnade i januari in en överprövning till förvaltningsrätten då Inköp 

Gävleborg valt att förkasta deras anbud då de inte uppfyllde samtliga ”skallkrav”. 

Förvaltningsrättens dom blev att Inköp Gävleborg inte har begått något fel i upphandlingen. 

Menigo valde att gå vidare till kammarätten. Domen har nu även kommit från Kammarrätten i 

Sundsvall. Menigo får inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom står därför fast. 

Detta innebär att förvaltningen äntligen kan teckna livsmedelsavtal med samtliga berörda 

grossister. 

 

Berörda grossister måste få minst en och en halv månad på sig att ställa om sin verksamhet 

för att kunna leverara till hela Hälsingland och Gästrikland. Avtalsstarten beräknas bli den 1 

juni 2014. Kostservice har redan tecknat avtal med flera lokala producenter, varav fem gäller 

för oss i Ljusdals kommun. Detta leder förhoppningsvis till att vi får lägre 

livsmedelskostnader. 

 

Matlådor till Bollnäs 

Under fyra veckor (vecka 4-7) provade Bollnäs kommun Kostservice matlådor inom 

hemtjänsten i Arbrå. Kostservice tillagade, kylde och packade dem vid centralköket och 

Samhall körde dem till ett av köken i Arbrå. Där körde Bollnäs kommun sedan själva ut dem 

till respektive kund.  

 

Bollnäs ville göra en undersökning av vad kunderna tyckte om maten och de fick vårt 

förfrågningsunderlag som vi använde till våra kunder hösten 2012.  

Resultatet av deras undersökning visade att kunderna var mycket nöjda med matlådorna. 
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§ 59 forts 

 

Värdegrundsarbetet 

Kostservice hade två kompetensdagar under sportlovet (vecka 10) för samtliga medarbetare 

där de arbetade igenom alla dialoger i värdegrundsarbetet. Under våren kommer Kostservice 

arbeta vidare med samtliga meningar för att innan hösten komma fram till en mening för varje 

dialog som ska känneteckna kostservice när det gäller värdegrund. Detta var väldigt 

uppskattade dagar hos samtliga medarbetare.   

 

 

Kvalitetsarbetet inom kostservice 

Under veckorna 15-16 får samtliga grundskoleelever en enkät där Kostservice tar pulsen på 

vad eleverna tycker om skolmaten och måltidsmiljön i kommunens skolrestauranger.  

Resultatet kommer sedan sammanställas totalt för grundskolan samt var skola för sig. 

Utifrån resultatet kommer en åtgärdsplan tas fram för att ytterligare öka kvalitén på 

skolmaten. 

 

Parallellt med enkäten gör Kostservice även en undersökning där kökspersonalen i 

mottagningsköken ”tittar och smakar” på den kylda maten som kommer från centralköket. 

Det ställs då frågor bland annat kring smak, konsistens, sälta och utseende. Verksamheten vill 

få svar på hur kvalitén på maten är efter nedkylning och sedan uppvärmning. Även här 

kommer en åtgärdsplan tas fram utifrån resultatet. 

 

Under hösten planeras enkäter, kvalitetsfrågor och åtgärdsplan kring maten till vård- och 

omsorgsboendena.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 4 april 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-04-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0369/13 

 

§ 60 

 

Redovisning av målarbete kostservice 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Maria Persson, verksamhetschef för kostservice, redogjorde för verksamhetens målarbete.  

 

Kund/medborgare 

Inga kundmätningar är gjorda under 2013. Informationsmaterial har under årets reviderats. 

Paneler med elever kommer under 2014 testa fram maträtter till skolmatsedeln, detta för att 

öka delaktigheten kring frågor om skolmaten hos eleverna. Vi kommer under året även öka 

samarbetet med äldreomsorgen för att utveckla hanteringen av den kylda maten vid vård- och 

omsorgsboendena. 

 

Ekonomi 

För att öka medarbetarnas kostnadsmedvetenhet har verksamheten under 2013 haft 

verksamhets- och arbetsplatsträffar där ekonomifrågor alltid varit på dagordningen. Dessutom 

genomfördes under året bokslutsgenomgångar vid varje arbetsplats med samtliga 

medarbetare. Detta arbete kommer att fortsätta under 2014. 

 

Medarbetare 

För att bli en attraktiv arbetsplats satsar kostservice på kompetensdagar för medarbetarna. 

Under 2013 har verksamheten tillsammans med Hälsinglands matambassadör Pär Johansson 

och länsstyrelsen genomfört utbildningsdagar med temat ”Laga mat med åtta lokalt odlade 

råvaror”. Utbildningstillfällen med fokus på bemötande, stress och ergonomi tillsammans med 

Priserva har också genomförts. Under 2014 kommer en samverkansgrupp inom kostservice 

starta utifrån samverkansavtalet samt arbeta fram en kort- långsiktig utbildningsplan. 

 

Verksamhet 

Vid en nationell kundundersökning för vård- och omsorgsboendena svarade 89 procent att 

maten smakar bra (60 procent av kunderna svarade på enkäten) 

För att uppnå ”god kvalitet” i verksamheten erbjuds vid olika tillfällen till exempel 

trerättersmenyer, grillbuféer, surströmmingsskiva. Till kunderna som har matdistribution 

erbjuds kall respektive varm ”smörgåsbordsmatlåda” vid storhelger. För att kunna mäta de 

uppsatta målen kommer enkäter ställas till samtliga kundgrupper inom skola och äldreomsorg 

under 2014. 

 

Miljö 

Målet för 2013 var att minska matsvinnet vid skolorna med 40 procent vilket uppnåddes vid 

några skolor. Samtliga skolor har nått 30 procent. Under 2014 kommer verksamheten  
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§ 60 forts 

 

tillsammans med utbildningsförvaltningen och Ljusdals energi arbeta för att minska 

matsvinnet i skolorna med 50 procent. 

  

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-04-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0012/14 

 

§ 61 

 

Verksamhetsredovisning - arbetsmarknadsverksamheten 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Thomas Renshammar, verksamhetschef för arbetsmarknadsenheten, informerade om vad som 

hänt inom verksamheten under våren. 

 

Det har anställts en ny enhetschef på Hantverkargården som tillträder i slutet av juni. 

 

På Unik har en ny grupp med deltagare med mer specifika behov startats. För individer i den 

gruppen finns även ett samarbete med skolan för att hitta lämpliga lösningar för skolgång på 

hemmaplan.  

 

Arbetsmarknadsenheten ska starta och driva kafeterian i förvaltningshuset. Detta sker inom 

befintlig budget. Förhoppningen är att kafeterian ska öppna i slutet av maj. 

 

 

Beslutsexpediering 

2014-04-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0124/14 

 

§ 62 

 

Utredning om återinförande av habiliteringsersättning 
 

Omsorgsnämndens förslag   

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Förslaget om återinförande av habiliteringsersättningen skjuts på till nästa år, inför budget 

2016. 

 

 

Sammanfattning 
 

Ljusdals kommun, omsorgsnämnden, avskaffade år 2000 den så kallade 

habiliteringsersättningen, en dagpeng till personer med intellektuell funktionsnedsättning som 

deltog i insatsen daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). År 2009 utredde omsorgsförvaltningen frågan på omsorgsnämndens 

begäran och nämnden beslutade då att inte återinföra ersättningen.  

 

Ljusdals kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut den 25 november 2013, § 213, begärt en 

utredning om eventuellt återinförande av habiliteringsersättning inom handikappomsorgens 

verksamheter (stöd och omsorg). Denna utredning, liksom föregående utredning i frågan 

2009, har gjorts av Anders Åbom, utredarenheten.  

 

Utredaren konstaterar att det finns en stor majoritet av landets kommuner som ger en så kallad 

habersättning, huvudsakligen till LSS personkrets i daglig verksamhet, i vissa fall även till 

deltagare i dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Ersättningen är i allmänhet omkring 

35-45 kronor per dag eller 6-8 kronor per timme. Ersättningen är enligt Skatteverket inte att 

betrakta som skattepliktig inkomst. 

 

Systemet ifrågasätts men har inte prövats i domstol utifrån att det troligen strider mot 

kommunallagens bestämmelser om likabehandling, i det att ersättningen är en ekonomisk 

ersättning utan biståndsbedömning eller behovsprövning.  

 

Skälen för ersättning (se bland annat policydokument från Föreningen för barn, unga och 

vuxna med utvecklingsstörning, FUB) är bland annat att deltagare i daglig verksamhet måste 

betala för sin lunch (vilket annars blir en skattepliktig förmån) och då anses ”betala för att få 

jobba”  

 

Utredningen föreslår att omsorgsförvaltningen inte återinför habiliteringsersättning för 

deltagande i daglig verksamhet enligt LSS och inte heller inför det för deltagare i 

dagverksamhet enligt SoL.   
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§ 62 forts 

 

Förvaltningens förslag till beslut den 15 april 2014: 

 

1. Habiliteringsersättningen ska inte återinföras inom daglig verksamhet med motivation 

som framgår av utredningen i ärendet. 

 

Yrkande 

 

Yvonne Oscarsson (V): Förslaget om återinförande av habiliteringsersättningen skjuts på till 

nästa år, inför budget 2016. 

 

Tommy Olsson (C), Maud Jonsson (C), Bengt-Åke Jackas (MP), Kenneth Hedman (M): 

Bifall till Yvonne Oscarssons yrkande. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om avslag eller till bifall till Yvonne Oscarssons yttrande och 

finner att nämnden bifaller detta. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 4 april 2014  

Utredning Habiliteringsersättning, utredning om återinförande daterad 25 mars 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-04-24 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0004/14 

 

§ 63 

 

Budget 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Förslaget till driftbudget 2015 och ekonomisk långstidsplan (ELP) för 2016-2017 

godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

2. Förslaget till investeringsbudget 2015 och ELP för 2016-2017 godkänns och överlämnas 

till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

3. Omsorgsnämnden får täckning i lönerevisionen för de ökade kostnaderna för vikarier, 

OB-ersättning och övriga liknande omkostnader. 

 

 

Sammanfattning 
 

Det ekonomiska läget för omsorgsnämndens verksamhet är ansträngt. Behov och önskemål 

som finns går inte att förena med den ram som är planerad i långtidsplanen för nämndens 

verksamhetsområde. Förvaltningen behöver under 2014 anpassa kostnadsläget för året med 

drygt 9 miljoner kronor.  

 

Förvaltningen har under flera år genomfört ett antal tuffa besparingskrav. Bokslutet 2013 

visar på ett underskott på knappt 7,8 miljoner, med utgångsläge i faktiska kostnader 2013 har 

prognos för kommande år räknats fram. Kända förändringar har lagts på och dragits ifrån.  

 

Prognosen för 2015 är grund för förvaltningens förslag till budget och innehåller förändringar 

som är ett måste för att verksamheterna ska fungera. Önskemål om utökningar finns på 

”Förslag till budgetförändringar/åtgärdslista 2015”.  

 

Förvaltningens förslag till beslut den 15 april 2014. 

 

1. Förslaget till driftbudget 2015 och ekonomisk långstidsplan (ELP) för 2016-2017 

godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

2. Förslaget till investeringsbudget 2015 och ELP för 2016-2017 godkänns och överlämnas 

till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

3. Svar på utredningsuppdrag som gavs vid nämndens extra sammanträde den 1 april 2014 

noteras till protokollet. 
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§ 63 forts 

 

Yrkande 

 

Tommy Olsson (C), Maud Jonsson (C), Marie-Louise Hellström (M), Kenneth Hedman (M), 

Mona Wandel (SRD), Bengt-Åke Jackas (MP): Omsorgsnämnden får täckning i  

 

lönerevisionen för de ökade kostnaderna för vikarier, OB-ersättning och övriga liknande 

omkostnader. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet från Tommy Olsson med 

flera. Ordförande finner att nämnden bifaller detta. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 april 2014  

Svar på frågor från extra ON den 4 april 2014 daterade 3 april 2014  

Åtgärder och rutiner bemanningsenheten daterade 3 april 2014 

Budgetbeslut april daterad 3 april 2014  

Förslag ramar driftbudget 2015-2017 daterade 3 april 2014 

Förslag till budgetförändringar/åtgärdslista 2015-2017 daterade 3 april 2014 

Förslag ramar investeringar 2015-2017 daterade 3 april 2014 

Förslag till investeringar utöver ram 2015-2017 daterade 3 april 2014 

Investeringsobjekt: 

Källbacka daterad 21 mars 2014  

Miniskotare daterad 24 mars 2014  

Ombyggnad vid centralköket, sju olika investeringar, daterade 4 april 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-04-24 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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   ON 0135/14 

 

§ 64 

 

Elcyklar till omsorgsförvaltningen 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Arbetsmarknadsenhetens verksamhetschef får i uppdrag att inhandla elcyklar till bilpoolen 

i omsorgsförvaltningen. 

 

 

Sammanfattning 

 

För att uppfylla Ljusdals kommuns miljömål vill verksamhetschefen för 

arbetsmarknadsenheten att förvaltningen minskar det tätortsnära bilåkandet. Tio procent av 

bokningarna av bilar vid bilpoolen består av resor på en till tre kilometer. Dessa resor skulle 

istället kunna genomföras med elcykel, vilket både främjar miljön och folkhälsan. 

 

Våren 2009 antog Ljusdals kommun en handlingsplan för hur kommunen ska bidra till att nå 

de nationella miljökvalitetsmålen. Kommunens förvaltningar ska med stöd av länsstyrelsens 

åtgärdsprogram styra verksamheterna direkt mot de av riksdagen fastställda nationella 

miljökvalitetsmålen, delmålen och de regionala miljömålen. Några av de aktiviteter som 

beskrivs i dokumentet är att öka andelen miljöbilar i bilpoolen och bygga fler gång- och 

cykelvägar för att främja hälsa och miljö. 

 

Antalet miljöbilar har ökat sedan handlingsplanen skrevs, de senaste bilköpen till 

arbetsmarknadsenheten var så kallade hybridbilar vilka går både på el och bensin, vilket gör 

att bensinförbrukningen blir mycket låg. 

 

Det går att göra mer för miljön i tätorterna, genom att minska bilåkandet. Bilpoolens bilar vid 

förvaltningshuset bokades vid 707 tillfällen under januari till och med februari i år. Vid 71 av 

dessa bokningar hade den som bokat åkt en sträcka mellan en och tre kilometer. Motsvarande 

statistik för bilarna på Källbacka går inte att få fram, men det finns säkert likheter med 

uträkningarna för förvaltningshuset. 

  

Så för att minska bilåkandet i tätorten föreslår arbetsmarknadsenhetens verksamhetschef att 

förvaltningen köper in elcyklar till förvaltningshuset och till hemtjänsten i Ljusdal.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-04-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0031/14 

 

§ 65 

 

Föreningsbidrag 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  
 

1. Följande föreningar tilldelas föreningsbidrag, utanför avtal, för 2014: 

a) Brottsofferjouren tilldelas 15 000 kronor från Föreningsbidrag 2014. Resterande sökta 

medel tas från statliga bidrag. 

b) Hörselskadades förening tilldelas 8 000 kronor. 

c) Reumatikerförbundet tilldelades 10 000 kronor. 

d) Somaliska föreningen tilldelas 10 000 kronor. 

Totalt: 43 000 kronor. 

 

2. Inför 2015 ska omsorgsförvaltningen se över de befintliga avtalen och ta kontakt med de 

föreningar som sökt föreningsbidrag för 2013 och 2014 för att i större utsträckning skriva 

avtal med samtliga. 

 

 

Sammanfattning 

 

Den 20 mars 2014 annonserade omsorgsnämnden i Ljusdals-Posten om möjligheten att 

ansöka om föreningsbidrag för 2014. Sista svarsdag var den 4 april 2014. Det har inkommit 

fyra ansökningar. 

 Brottsofferjouren (BOJ) ansöker om ytterligare 48 040 kronor utöver de 19 000 de 

tilldelades för sitt fasta avtal. 

 Hörselskadades förening ansöker om 8 000 kronor. 

 Reumatikerförbundet nämner ingen summa men tilldelades 10 000 kronor för 2013. 

 Somaliska föreningen ansöker om 40 000 kronor. 

  

För år 2014 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 23 januari 2014, § 14, beslutades om nedanstående fördelning: 

 Kvinnojouren Viljan enligt avtal 275 000 kronor. 

 Brottsofferjouren (BOJ) enligt avtal 19 000 kronor. 

 HPLS (Handikappades och pensionärers lokala samarbetskommitté) enligt avtal 65 000 

kronor. 

 

Den totala summan för dessa avtal är 359 000 kronor. Utöver detta tillkommer det muntliga 

avtalet med RSMH och hyreshöjningar som inte var inräknade i det tidigare beslutet. Det 

finns efter den senaste uträkningen 57 690 kronor att föredela på ansökningarna för 

föreningsbidrag. Den totala summan för föreningsbidragen 2014 blir om förvaltningens 

förslag till beslut går igenom drygt 485 000 kronor. 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2014-04-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 

§ 65 forts 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 april 2014  

Ansökan från BOJ daterad 31 mars 2014  

Ansökan från Hörselskadades förening daterad 19 februari 2014  

Ansökan från Ljusdals Reumatikerförening daterad 3 april 2014  

Ansökan från Somaliska föreningen i Ljusdal daterad 7 april 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-04-24 

Akt 

Berörda föreningar 
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 Diarienummer 

   ON 0018/14 

 

§ 66 

 

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut för mars 2014 godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas, daterade den 7 april 2014, över delegeringsbeslut fattade under mars 2014 

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

av unga (LVU). 

 

 

Beslutsexpediering 

2014-04-24 

Akt 
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§ 67 

 

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av ärenden för omsorgsnämndens kännedom godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Lista redovisas över ärenden för omsorgsnämndens kännedom. 

 

1. Väntjänsten inom Röda korset 2014, väntjänstens besök- och ledsagningsverksamhet 

inom Röda korset 2013, dnr ON 115/14. 

 

2. Konkurrenspolicy för Ljusdals kommun, kommunstyrelsens protokollsutdrag gällande 

kommunens konkurrenspolicy – uppföljning 2013, dnr ON 116/14 
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§ 68 

 

Protokoll för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Godkänner redovisningen av protokoll för omsorgsnämndens kännedom. 

 

 

Sammanfattning 

 

Lista redovisas över protokoll för nämndens kännedom. 

 

För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll: 

 

1. Protokollsutdrag 2014-03-31 § 40, från KS- plan och riktlinjer för budget och 

budgetuppföljning, Dnr ON 3/14. 

 

2. Protokollsutdrag 2014-03-31 § 41, från KF-samordnad fastighetsförvaltning. 

 

 
 


