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 Diarienummer 

   ON 0221/14 

 

§ 201 

 

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Ljusdals kommun förbinder sig att, från och med 1 januari 2015, med stöd av 7 b § 

förordning (2002:118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl., att hålla elva 

boendeplatser tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande 

pojkar från 15 år till och med 17 år. 

 

2. Verksamhetschef på integrationsverksamheten får i uppdrag att utreda hur ett ökat antal 

boendeplatser för ensamkommande barn kan skapas, och återkomma till omsorgsnämnden 

med förslag på genomförande. 

 

3. Integrationsverksamheten ges i uppdrag att vidta nödvändiga förberedelser för att kunna 

upprätthålla asyltalet, i väntan på att fler boendeplatser kan skapas. 

 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 

Sammanfattning 
 

Mot bakgrund av kraftigt ökad inströmning av ensamkommande asylsökande barn i Sverige 

skriver Länsstyrelsen i Gävleborg från årsskiftet upp det så kallade fördelningstalet för 

Ljusdals kommun från sex asylsökande barn till elva. Då Migrationsverket, på grund av ny 

lagstiftning, samtidigt har utökade möjligheter till anvisning av ensamkommande barn, så är 

integrationsverksamhetens chefs bedömning att Ljusdals kommun behöver skriva en ny 

utökad överenskommelse i enlighet med länsstyrelsens planeringstal.  

 

En höjd överenskommelse medför samtidigt ett behov av att se över hur 

integrationsverksamheten kan skapa fler tillgängliga boendeplatser för att långsiktigt kunna 

hålla det antal asylsökande som anges i planeringstalet.  

 

Verksamhetschefen föreslås här få ett uppdrag att utreda hur ett utökat totalt antal 

boendeplatser kan skapas, och återkomma senare till nämnden med förslag. 

Integrationsverksamheten föreslås också göra nödvändiga förberedelser för att kunna 

upprätthålla asyltalet, i väntan på att fler boendeplatser kan skapas. 

 

Yrkande 

 

Tommy Olsson (C), Maud Jonsson (FP): Bifall till förvaltningens förslag. 
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§ 201 forts 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 24 november 2014  

Utökat asyltal för mottagande av ensamkommande barn 2014 daterad 24 november 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-10 

Akt 

Migrationsverket 
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 Diarienummer 

   ON 0011/14 

 

§ 202 

 

Verksamhetsredovisning - äldreomsorgen 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Äldreguiden är Socialstyrelsens jämförelseverktyg för äldreomsorgen i landets kommuner. 

Den riktar sig framförallt till äldre och deras anhöriga. 

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” är en brukarundersökning där verksamheten kan få 

information om äldreomsorgen i landet. På omsorgsnämnden visade äldreomsorgens 

verksamhetsutvecklare hur de äldre svarat på frågor om äldreomsorgen och detta i jämförelse 

med länet. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2014  

Presentation brukarundersökning daterad 1 december 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0028/13 

 

§ 203 

 

Information till kommuner om statsbidraget Omvårdnadslyftet 2013 (dnr 
1348/2013) 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

  

 

Sammanfattning 

 

Satsningen Omvårdnadslyftet är nu inne i sin slutfas. Medel från Socialstyrelsen rekvirerades 

även för 2014 men eftersom dessa medel gällde bara för vårterminen 2014 så påbörjades 

aldrig någon utbildning i samarbete med Utvecklingscentrum. Till den kursen fanns dock 

många intresserade både från äldreomsorg samt stöd och omsorg. 

 

Redovisning av Omvårdnadslyftet 2013 lämnades till Socialstyrelsen i januari 2014 och 

utifrån den redovisningen så betalade Ljusdals kommun tillbaka 462 470 kronor av erhållna  

1 112 470 kronor oktober 2014. Statsbidraget Omvårdnadslyftet är prestationsbaserat där 

motprestationen är godkända studiepoäng inom given användningstid. Kommunen får 

tillgodoräkna sig 50 kronor/gymnasiepoäng. (Uppnådda gymnasiepoäng 2013 är 1300 poäng) 

 

Övergripande erfarenheter 

Tio medarbetare påbörjade sina studier via Omvårdnadslyftet 2011; 25 medarbetare under 

2012 och 12 medarbetare under 2013. Dessa totalt 47 medarbetare har läst in ordinarie vård- 

och omsorgsprogram på Utvecklingscentrum under fyra terminer och erbjudits en dag/vecka 

ledigt för studier från arbetsgivaren. 21 medarbetare har läst hemsjukvård 100 poäng samt åtta 

medarbetare svenska som andraspråk två under en termin 

 

Arbetsgivaren anser att Omvårdnadslyftet varit en bra satsning. Det är redan anställd personal 

utan formell kompetens som erbjudits möjligheten att studera på vård- och 

omsorgsprogrammet. Intresset har ökat under den tid utbildningarna pågått, men för att klara 

ordinarie verksamhet så är det 12-15 medarbetare som erbjudits möjligheten att söka.  

Utbildningsanordnaren anser att det varit engagerade elever som studerat och att det skapats 

en ”dynamik” i klassen när personal kommer tillsammans från olika arbetsplatser och att 

”aha”-upplevelser uppstått när teori och praktik kopplas samman.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0107/13 

 

§ 204 

 

Värdegrundsarbete  
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

 

 

Sammanfattning 

 

Det värdegrundsarbete som omsorgsnämnden initierat har till största delen genomförts i form 

av studiegrupper i alla verksamheter inom hela förvaltningen. Studiearbetet har baserats på 

Socialstyrelsens studiematerial som är uppbyggt i sju dialogbegrepp. För varje begrepp har 

varje enhet lämnat en mening som ska ge en bild av respektive värdebegrepp. De sju 

dialogbegreppen är: 

 Självbestämmande 

 Trygghet 

 Meningsfullhet och sammanhang 

 Respekt för privatliv och personlig integritet 

 Individanpassning och delaktighet 

 Gott bemötande 

 Insatser av god kvalitet 

 

Efter det breda studiearbetet har de inlämnade meningarna samlats till ett mer överskådligt 

material genom de fokusgrupper som också inledde arbetet. Det innebär att det nu finns tre 

meningar per värdebegrepp som underlag för det återstående arbetet med att formulera en 

värdegrund, som slutligen ska antas av omsorgsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2014  

Värdegrundsarbete 2013-2014 diarieförd 1 december 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0015/14 

 

§ 205 

 

Verksamhetsredovisning - kostservice 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Information noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Enkätresultat vid vård- och omsorgsboenden  

Under hösten har Kostservice ställt en enkät till samtliga vård- och omsorgsboenden. Nyhem i 

Ramsjö finns inte med i sammanställningen då de får maten från privat aktör i och med 

Vinnovaprojektet. Sammanställningen av enkäten visar att kunderna, i det stora hela, är nöjda 

med maten. Det är dock svårt att tillgodose allas behov då smaken är så olika. Många av de 

maträtter som saknas i svaren finns med på det rullande sjuveckorsschemat men kanske inte 

väljs av personalen. 

 

Fortsatt ökning av matlådorna till kunder i ordinärt boende 

Matlådorna till kunder i ordinärt boende kan tyckas ha minskat mellan åren men räknar man 

bort Ramsjö (på grund av Vinnovaprojektet) så ”äpplen jämförs med äpplen” ses en ökning 

med knappt 1 800 matlådor under perioden januari till oktober 2014. Det innebär att 

centralköket totalt under 2014 kommer att producera cirka 54 500 matlådor. År 2012 

producerade köket totalt 48 000 matlådor och 2013 producerades totalt 52 700 matlådor. 

Mellan 2012 och 2014 har produktionen av matlådor ökat med cirka 6 500 matlådor. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2014  

Vad tycker du om maten? daterad 28 november 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0256/13 

 

§ 206 

 

Innovativ upphandling Vinnova Ramsjö  
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden önskar att kommunstyrelsen ska yttra sig över framtiden för 

måltidssituationen i Ramsjö, och svara på de frågor som ställdes i skrivelsen från 

omsorgsnämnden till kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2013-11-21, § 223,  

ON 256/13. 

 

2. Förvaltningen får i uppdrag att leverera mat till Ramsjö när Vinnova-projektet 

Måltidssituation för äldre i Ramsjö och Hennan, upphör den sista februari 2015. 

 

 

Sammanfattning 

 

Ljusdals kommun bedriver under perioden 2014-03-01 – 2015-02-28 tillsammans med Inköp 

Gävleborg ett test av Måltidssituation för äldre i Ramsjö och Hennan i form av ett projekt. 

Testet innebär en samverkansmodell mellan kommunens hemtjänst och privat leverantör av 

mat och måltid och måltidsservice till de äldre som är biståndsbedömda matdistribution, samt 

de äldre som bor på äldreboendet i Ramsjö. I testet ingår även skolmat och lunch till 

förskolebarnen. All offentlig mat som äts i Ramsjö/Hennan lagas i Ramsjö och distribueras 

från orten. 

 

När testperioden nu närmar sig avslut måste ett beslut om framtida lösning för 

måltidssituation och omsorg för de äldre i Ramsjö/Hennan beslutas av kommunfullmäktige i 

Ljusdal. En rapport om projektet i Ramsjö/Hennan, Delrapport 1 Pilotkommun Ljusdal finns 

att läsa på www.innovationx.se/dokumentation.php 

 

Nuvarande lösning i testform är en direktupphandling på ett förkommersiellt test. All offentlig 

mat som äts i Ramsjö/Hennan lagas och distribueras i samma område. Havermans Camping o 

Restaurang som drivs av Dan och Iwona Jönsson lagar matlådor och paketerar till personer 

med hemtjänst, boende på Nyhem samt skol- och förskolebarn. Maten lagas varje dag och 

matleverans sker samtliga dagar i veckan. I testet innefattas också möjlighet till 

socialgemenskap som att äta tillsammans med andra. Alla offentliga livsmedel som köps in 

görs via den lokala Tempoaffären i Ramsjö. Kommunens hemtjänst sköter idag 

matleveranserna till de äldre som bor hemma och till Nyhem.  

 

Kommunen medfinansierar testet med en tjänst, detta har fram till sommarlovet varit den 

tjänst som funnits på skolan och som tidigare lagat skolmat och mat till förskolan. Efter 

sommaren har den personalen på egen begäran fått annan sysselsättning och leverantören har 

anställt annan personal. All mat lagas nu på Havermans. Skolmaten levereras och serveras i 

skolans matsal av personal från Havermans. Restaurangägaren har meddelat att han efter 

försöksperioden som går ut 2015-02-28 inte är beredd att fortsätta tillaga och leverera mat till 

kommunens verksamheter. Campingen inklusive resturangen är dessutom till salu. 

http://www.innovationx.se/dokumentation.php
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§ 206 forts 

 

Omsorgsförvaltningen kommer att kunna leverera mat till Nyhem, till hemtjänstkunder och 

till eventuella förskolebarn (dagis) från centralköket i Ljusdal. Om man väljer lösningen med 

att transportera mat från Ljusdal kommer underlaget för affären Tempo att minska, vilket kan 

komma att äventyr affärens överlevnad. Skulle det inte finnas en affär i byn kommer ansvaret 

för att se till att innevånarna får varor hemsända från Ljusdal att läggas på kommunen. 

 

Undertecknad har uppfattat att flera i den politiska ledningen önskar se mer av självstyrande 

grupper ute i verksamheterna, något som förvaltningen absolut inte är emot, däremot är det 

viktigt att ett sådant arbetssätt kommer underifrån, från de anställda själva. 

 

För att se om det är möjligt med en självstyrande enheten i Ramsjö har undertecknad väckt 

frågan om det skulle vara möjligt att verksamheterna i Ramsjö, i egen regi, typ intraprenad 

ansvarar för äldreomsorg, barnomsorg och tillredning av måltider samt eventuellt övriga 

kommunala verksamheter. 

 

Undertecknad besökte tillsammans med projektledare Sigrid Petersen, Inköp Gävleborg, den 

8 december 2015 Ramsjö för ett informellt möte med representanter från de olika 

verksamheterna i kommundelen. Det konstaterades att det finns ett intresse för att driva 

verksamheterna själva, men att man behöver ansöka om medel från annat håll för att kunna ha 

en projektledare anställd som kan driva projektet.  

 

Omsorgsnämnden behöver i januari 2015 fatta beslut om på vilket sätt tillredning och 

leverans av mat skall ske för de som är bor i Ramsjö och är i behov av den insatsen.  

 

Förvaltningens förslag till beslut den 10 december 2014: 

  

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

Beslutsunderlag  

 

Tjänsteskrivelse daterad 9 december 2014  

 

Yrkande 

 

Maud Jonsson (FP), Per- Gunnar Larsson (S): Omsorgsnämnden önskar att kommunstyrelsen 

ska yttra sig över framtiden för måltidssituationen i Ramsjö, och de frågor som ställdes i den 

första skrivelsen.  

 

Markus Evensson (S): Förvaltningen får i uppdrag att leverera mat till Ramsjö när Vinnova-

projektet Måltidssituation för äldre i Ramsjö och Hennan upphör den sista februari. 

 

Tommy Olsson (C): Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta att utreda måltidssituationen i 

Ramsjö och Hennan. 
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§ 206 forts 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonsson (FP) och Per-Gunnar 

Larssons (S) yrkande och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner att 

nämnden bifaller detta. 

 

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

att nämnden avslår detta. 

 

Reservation 

 

Tommy Olsson (C): Reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0358/14 

 

§ 207 

 

Projektet BoSS - Boende och socialt stöd 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med projektet BoSS, Boende och Socialt 

Stöd. 

 

 

Sammanfattning 

 

Människors boende är enligt lag en kommunal angelägenhet. Kommunen ska aktivt sörja för 

att den enskilde får den hjälp och vård han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk 

(4 kap 1 § socialtjänstlagen). 

 

Befintliga verksamheter i Ljusdals kommun som riktar sig till vuxna med 

beroendeproblematik är Slottet och Beroendecentrum. Därutöver har kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet ibland möjlighet att ta emot personer med riskbruk, missbruk eller 

beroende efter psykosocial behandlingsinsats.  

 

Det boende som idag finns på ”Slottet” är inte funktionellt. Det finns ingen stadigvarande 

personal där. Det finns heller ingen som utför nykterhetskontroller på regelmässig basis. Det 

finns i de boendes kontrakt inget som anger att de ska avhålla sig från droger och alkohol. Det 

har under hösten 2014 varit flertalet inbrott på Slottet nattetid och under helger. Olika, av 

socialtjänsten kända, hemlösa missbrukare har ockuperat lägenheter och källarutrymmen för 

att ha någonstans att sova. 

 

Behov i kommunen 

Sedan en tid är det tydligt att en grupp missbrukare inte har möjlighet att få sin boendeomsorg 

tillgodosedd inom befintliga verksamheter. Därför finns ett stort behov av ett 

lågtröskelboende där dessa personer kan motiveras till att se drogfrihet som en möjlighet och 

därmed kunna gå vidare till nästa fas i vårdkedjan. För att kunna tillgodogöra sig en 

psykosocial behandlingsinsats på Beroendecentrum ska personen ha ett fungerande boende.  

 

Ett projekt kallat BoSS, Boende och Socialt Stöd, har startat i syfte att komma tillrätta med 

ovanstående problematik. I samarbete med Arbetskooperativet Salus, som är en ekonomisk 

förening, planerar individ- och familjeomsorgen att skapa ett boende med utsluss och stöd i 

Basta-anda. Målet efter projekttiden är att Arbetskooperativet ska vara självfinansierat. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2 december 2014  
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§ 207 forts 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0347/14 

 

§ 208 

 

Samverkansavtal gällande Beroendecentrum Ljusdal 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 
 

Mellan omsorgsförvaltningen Ljusdals kommun och Division Primärvård Landstinget 

Gävleborg tecknas samverkansavtal om Beroendecentrum i Ljusdal. 

 

Avtalet gäller under perioden 2015–01-01 till 2016-12-31 med möjlighet till ett års 

förlängning förutsatt att landstingets och kommunens uppdrag för beroendevård inte 

förändras. Överenskommelse om förlängning kan träffas så snart uppdragsfördelning är 

beslutad. 

 

Beroendecentrum har följande huvudsyften: 

 Att erbjuda en samlad, specialiserad och gemensamt driven verksamhet för prevention, 

medicinsk vård och psykosociala stödinsatser för personer med riskbruk, missbruk och 

beroendeproblematik avseende alkohol, narkotika och läkemedel.  

 

 Att tillhandahålla en verksamhet som erbjuder psykosociala behandlingsinsatser till 

närstående. 

 

 Att göra det möjligt för människor att tidigt söka hjälp för sitt riskbruk/missbruk och/eller 

beroende. 

 

Beroendecentrum skall genom landstingets hemsida inhämta kunskap om hälso- och 

sjukvården i Gävleborg samt ta del av och följa de rutiner som är relevanta för mottagningens 

uppdrag. Motsvarande information från Ljusdals kommun hämtas på kommunens hemsida. 

 

Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Beroendecentrum i Ljusdal skall utgöra den första länken i en lokal vårdkedja genom att 

erbjuda kommunens invånare tidig hjälp för riskbruk/missbruk eller beroenderelaterade 

problem. Tidig hjälp innefattar här två perspektiv.   

 

 Det ena är att minska motståndet hos kvinnor och män med hög konsumtion av alkohol, så 

kallat riskbruk, att söka hjälp genom att erbjuda abstinensbehandling och rådgivning utan 

läkarremiss eller bistånd från socialtjänsten. 
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 Det andra är att kvinnor och män med identifierat riskbruk/missbruk/beroende skall få 

kontakt med Beroendecentrum samma dag eller senast nästkommande vardag för att hålla 

kvar sin motivation att sluta alternativt minska sitt bruk. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 21 november 2014  

Samverkansavtal gällande Beroendecentrum i Ljusdal daterat 21 november 2014  

 

 

Beslutsexpediering  

2014-12-17 

Akt 
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   ON 0345/14 

 

§ 209 

 

Myndighetsnämndens beslut § 111, 2014-10-23 gällande begäran om 
förändring av fördelningen av delegationen av tillsyn av tobakslagen 
inklusive bilagan tobakslagen 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tillstyrker förslaget att delegationen gällande 2 § och 4 § tobakslagen (1993:581) överförs 

till omsorgsnämnden. 

 

 

Sammanfattning 

 

Myndighetsnämnden föreslår att omsorgsnämnden tar över tillsynsansvaret gällande vissa 

lokaler och utrymmen enligt 2 § och 4 § § tobakslagen.  

 

I dag delas tillsynsansvaret för tobakslagen mellan omsorgsnämnden och 

myndighetsnämnden. Myndighetsnämnden har ansvar för tillsyn i lokaler som är avsedda för 

barnomsorgs- och skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och unga samt 

utomhusmiljöer som skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. 

Tillsynsansvaret gäller även andra lokaler där allmänheten har tillträde, vilka också omfattas 

av tobakslagens bestämmelser om rökfria miljöer.  

 

Omsorgsnämnden har ansvar för tillsyn och kontroll av rökförbud i restauranger och 

serveringsmiljöer inomhus men även utomhus om servering sker där. Omsorgsnämnden har 

också tillsyns- och uppföljningsansvar för kontroll av åldergränser vid alla försäljningsställen 

av tobaksvaror. 

 

Tobakslagen är en skyddslagstiftning och har tillkommit på grund av de hälsorisker och 

olägenheter som är förknippade med bruk och exponering av tobaksrök. Som framgår av 

myndighetsnämndens skrivelse om begäran av överflyttning av tillsynen är det viktigt att ha 

ett helhetsperspektiv och ta ett samlat ansvar för tillsynens alla led, från försäljning av tobak, 

åldersgränser, marknadsföring och till rökfria miljöer. Särskilt viktigt är de miljöer där barn 

och unga vistas. Alkoholhandläggaren som ansvarar för tillsyn enligt alkohollagen och 

tobakslagen ser fördelar med att delegationen för tillsynen enligt tobakslagen ligger på samma 

nämnd. Dels för att samma lokaler kan beröras av både tillsyn av serveringstillstånd och 

rökförbud. Det utvidgade uppdraget kommer att medföra ökade kostnader i form av arbetstid 

och reskostnader vilket kommer att regleras mellan nämnderna. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2014  

Protokoll Myndighetsnämnden § 111 daterad 23 oktober 2014  

Tobakslagen diarieförd 28 oktober 2014  
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Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 

Myndighetsnämnden 
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 Diarienummer 

   ON 0241/14 

 

§ 210 

 

Riktlinjer för serveringstillstånd i Ljusdals kommun 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Riktlinjer för serveringstillstånd i Ljusdals kommun godkänns.  

 

2. Riktlinjer för serveringstillstånd i Ljusdals kommun ska ses över årligen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Ljusdals kommuns nu gällande riktlinjer för serveringstillstånd antogs den 1 juli 2010. Sedan 

dess har en ny alkohollag antagits och började gälla den 1 januari 2011. De nu gällande 

riktlinjerna är därmed till stora delar inaktuella.  

 

Riktlinjer för serveringstillstånd bör vara ett levande dokument som ses över varje år så de 

motsvarar det senaste som gäller från departement, folkhälsomyndighet och länsstyrelse. 

Därför bör riktlinjerna ses över varje år. 

 

Länsstyrelsen i Gävleborg har tagit del av de nya riktlinjerna för serveringstillstånd för 

Ljusdals kommun. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad  

Riktlinjer för serveringstillstånd i Ljusdals kommun daterade  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 
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   ON 0024/14 

 

§ 211 

 

Tillsyner enligt alkohollagen 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  
 

1. Redovisning av tillsynsbesök avseende alkohollagen, genomförda november 2014, 

godkänns.   

 

 

Sammanfattning 

 

Lista redovisas daterad den 27 november 2014 över tillsynsbesök avseende alkohollagen, 

genomförda under november 2014 av alkoholhandläggare och tillsynsinspektör. 

 

Under perioden har två tillsyner utifrån alkohollagen genomförts.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2014  

Tillsyner alkohollagen tabell daterad 27 november 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 
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   ON 0026/14 

 

§ 212 

 

Tillsyner enligt tobakslagen 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisning av tillsynsbesök avseende tobakslagen, genomförda november 2014, 

godkänns.   

 

 

Sammanfattning 

 

Lista redovisas daterad den 27 november 2014 över tillsynsbesök avseende tobakslagen, 

genomförda under november av alkoholhandläggare. 

 

Under perioden har en tillsyn genomförts.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2014  

Tillsyner tobakslagen daterad 1 december 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 
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   ON 0027/14 

 

§ 213 

 

Kontroll av vissa receptfria läkemedel 2014  
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisning av tillsynsbesök avseende receptfria läkemedel genomförda november 2014, 

godkänns.   

 

 

Sammanfattning 

 

Lista redovisas daterad den 27 november 2014 över tillsynsbesök avseende receptfria 

läkemedel, genomförda under november av alkoholhandläggare. 

 

Under perioden har en tillsyn genomförts.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2014  

Tillsyner vissa receptfria läkemedel daterad 1 december 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2014-12-10 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 Diarienummer 

   ON 0025/14 

 

§ 214 

 

Delegeringsbeslut enligt alkohollagen 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  
 

1. Delegeringsbeslut enligt alkohollagen, genomförda november 2014, godkänns.   

 

 

Sammanfattning 

 

Lista redovisas daterad den 27 november 2014 över delegeringsbeslut avseende alkohollagen. 

Totalt har tre delegeringsbeslut genomförts under perioden november av alkoholhandläggare. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0018/14 

 

§ 215 

 

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut för november 2014 godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas, daterade den 2 december 2014, över delegeringsbeslut fattade under oktober 

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 i vissa fall 

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

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 
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   ON 0013/14 

 

§ 216 

 

Verksamhetsredovisning - integrationsverksamheten 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Integrationsverksamheten har vuxit kraftigt både i antalet anställda och i omsättning. Mycket 

fokus har under 2014 legat på att hitta bra sätt att styra verksamheten. Verksamhetens hem för 

vård och boende (HVB) Credo I och Credo II har verksamhetsmässigt fungerat mycket väl 

under året. Det finns på Credo en stabil personalgrupp som är trygg och arbetar efter kända 

rutiner och riktlinjer Ekonomiskt finns dock svårigheter att gå jämnt upp beroende dels på 

vikariekostnader, externa placeringar och investeringskostnader på grund av start av nytt 

boende under året.18-plus utslussningsboende har nu sex pojkar med insatsen 18-plus som 

bor i fristående lägenheter med tillsyn av vårt mobila team . Två nya personal anställs från 1 

december 2014 på 18-plus och verksamheten står därmed redo för mottagande av fler unga 

vuxna. Hos socialsekreterarna som specialiserar sig mot ensamkommande fortlöper arbetet 

utan större incidenter. Gentemot individ- och familjeomsorgen (IFO) behövs dock en 

förbättrad samverkan åstadkommas.   

 

Flyktingenhetens statistik, till och med 26 november 2014, visar på 160 mottagna 

kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd, vilket är det högsta mottagandet 

kommunen haft sedan starten 2003. Av de 160 mottagna är strax över hundratalet anvisade 

via Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Extrapengar erhålls därmed för dessa 

anvisade (15 000 kr/person).  

 

Övriga 60 personer har alltså mer eller mindre bosatt sig själva, utan flyktingenhetens 

egentliga medverkan. Utav de 160 mottagna är 46 stycken kvotflyktingar, 112 är före detta 

asylsökande som blivit kommunplacerade efter permanent uppehållstillstånd (PUT) och två 

stycken är ensamkommande barn som beviljats PUT under 2014. På grund av det ökade 

trycket kommer 1,5 tjänst att tillsättas eller fördelas om till att kunna arbeta riktat mot 

flyktingar under 2015. 

 

Bovärdens arbete fortsätter med ett utåtriktat arbete med många samverkanspartners. I 

bovärdens arbetsuppgifter ingår bland annat att hjälpa hyresgäster inom Gärdeåsenområdet 

vid inflyttning i området, att visa nyflyttade hur sophantering går till och hur tvättstugan 

fungerar. 

 

Projekt Etablering (Etableringskordinator) har varit ett projekt i samverkan mellan 

integrationsverksamheten och Arbetsförmedlingen(AF) i Ljusdal. Vår etableringskoordinator 

Anders Larsson har under året hittills kartlagt 150 personer. Resultat av arbetet är bland annat 

att 39 personer av dessa kommit ut i arbete: tv av dessa deltar fortfarande i etableringen  
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(flyktingar). Sex stycken är från gruppen övriga invandrare och 21 stycken av dessa 39 har 

tidigare skrivits ur etableringen (f.d. flyktingar) och tidigare inte fått fäste på 

arbetsmarknaden.  

 

Projektet Etablering får från årsskiftet inte längre medel från AF. Etableringskoordinatorn 

kommer därför från årsskiftet att till 50 procent arbeta på flyktingenheten och till 50 procent 

med liknande arbetsuppgifter som idag. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2014  

Verksamhetsredovisning integrationsverksamheten december 2014 daterad 8 oktober 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 
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   ON 0262/13 

 

§ 217 

 

Information om resan till Suzuka city, Japan 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Kenneth Forssell, verksamhetschef för integrationsverksamheten i Ljusdals kommun, 

redogjorde för hans andra resa till Japan i tjänsten. Ljusdals kommun medverkar i utvecklande 

av mottagande av kvotflyktingar i Japan. Med på resan var även Lars Blomqvist på 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 

 

Alla kostnader för resan stod de japanska värdarna för. Ett syfte med resan var att stödja 

Suzuka city som uttalat ett önskemål att ta emot fler kvotflyktingar. Ytterligare ett syfte är att 

ge feedback på landets kvotflyktingmottagande.. 

 

Ljusdal och Sverige står som modell för att utveckla det japanska kvotflyktingmottagandet. 

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-17 

Akt 
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   ON 0337/14 

 

§ 218 

 

Organisationsutredning omsorgsförvaltningen 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

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 uppdrog till förvaltningen under 

våren 2014 att se över även strukturer.  

 

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

Förslagen har sedan processats i focusgrupper dit samtliga enhetschefer och fack varit 

inbjudna. Efter det har ytterligare ett möte med samtliga genomförts för att återföra resultaten 

från focusgrupperna.  

 

Eftersom det i dagsläget är osäkert när en ny förvaltningschef finns på plats kommer 

nuvarande förvaltningschef att överlämna förslaget till omsorgsnämnden för beslut i början av 

2015. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2014 

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-10 

Akt 
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§ 219 

 

Protokoll för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av protokoll för omsorgsnämndens kännedom godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Lista redovisas över protokoll för nämndens kännedom. 

 

För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll 

 

1 Beslut från IVO inspektionen för vård och omsorg gällande tillsyn av barnärenden vid 

omsorgsförvaltningen, dnr ON 127/14 

 

2    PU från kf- uppdrag till nämnderna om redovisning av verkställighet.  

 

 

 
 


