PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden
Plats och tid

2013-02-14
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30 – 14:45

Beslutande

Markus Evensson (S), ordförande
Maria Andersson (S)
Birgitta Ek (S)
Per Gunnar Larsson (S)
Mona Wandel (SRD)
Yvonne Oscarsson (V) tjänstgörande
ersättare för Lisbeth Embretsén Englund (V)
Marie-Louise Hellström (M)
Ulf Hansson (M), Tommy Olsson (C)
Bengt Åke Jackas (MP), Maud Jonsson (FP)

Övriga deltagande

Ove Schönning (S), ej tjänstgörande ersättare
Marita Wikström, förvaltningschef
Malin Wiklund, ekonom § 24
Margareta Nybom Persson, verksamhetschef § 25
Ingrid Sundström, verksamhetschef § 26
Maria Persson, verksamhetschef § 27
Thomas Renshammar, verksamhetschef § 28, 32
Annica Lindberg, verksamhetschef och psykolog § 29
Mari-Helene Bodforss, kurator § 29
Laila Eriksson Wigg, enhetschef § 30
Eva-Maria Persson, socialsekreterare § 31
Anders Åbom, utredare § 33-34
Rigmor Fahlberg, enhetschef § 35, Berit Evensson, sjuksköterska § 35
Lennart Diamant, alkoholhandläggare § 39-42
Armin Fattah, livsmedelsinspektör § 41
Kerstin Karell, nämndsekreterare, Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare

Utses att justera

Maria Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-02-20
klockan 10:00.
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................................................................................

Markus Evensson
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0004/13
§ 24

Budget 2014
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.

Information om budgetprocessen 2013. Redovisning av budgetprocesschema för 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0010/13
§ 25

Verksamhetsredovisning - Handläggarverksamheten 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Behov av vård och omsorgsboende
I januari 2013 har det inkommit 22 ansökningar till handläggarenheten om vård- och
omsorgsboende (vobo), av dessa ansökningar var det 15 kvinnor och 7 män. Av dessa 22
ansökningar så är 6 ansökningarna inte längre aktuell. Detta på grund av att; sökande tagit
tillbaka ansökan, vill avvakta med hembesök, eller avlidit. Det är 13 personer som har
bifallsbeslut på vård- och omsorgsboende i januari 2013. Av dessa så har 6 personer hunnit
med att få sina beslut verkställda fram till den 13 februari 2013. Tiden från verkställighet
varierar från 5 dagar till som mest 24 dagar. Att verkställigheten gått så snabbt beror på att
tillgången på lägenheter inom vobo varit relativt god. Under januari har totalt 17 lägenheter
fördelats och då har det även varit till kunder som haft bifallsbeslut sedan 2012. En person har
tackat nej till erbjudet vobo. Inga avslag har givits men 2 personer har tagit tillbaka sin
ansökan då det i kommuniceringen med biståndshandläggare framkommit att de skulle få
avslag. Detta väljer de sökande ibland, istället för att få avslag och överklaga till
Förvaltningsrätten.
Av de 13 personer som har bifallsbeslut på vobo så har bedömningen gjorts att 3 av dem inte
klarar sig hemma med hemtjänst utan har istället beviljats korttidsplats i väntan på att få ett
vobo.
Betalningsansvar
Den sjätte dagen efter det att en person, som är inlagd på sjukhus, är utskrivningsklar så träder
kommunens betalningsansvar in, om planerade och beslutade insatser inte hunnit verkställas
till exempel korttidsplats. Under januari har kommunen betalningsansvar för 9 personer i
21 dagar. Preliminär kostnad beräknas till 87 500 kronor. Kostnad per vårddygn brukar alltid
öka något vid årsskiften men verksamhetschef Margareta Nybom Persson har inte fått
uppgifter om summan för januari 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0011/13
§ 26

Verksamhetsredovisning - Äldreomsorgen 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Under januari månad 2013 har 421 kunder haft någon form av hemtjänst av både externa
utförare och Ljusdals kommuns hemtjänst. Äldreomsorgen och de externa utförarna har hos
dessa kunder planerat ut 10 320 timmar av 11 175 biståndsbedömda timmar. Av de planerade
timmarna har äldreomsorgen och de externa utförarna utfört 9 551 timmar. Hemtjänsten har
idag två områden som fortfarande sticker ut vad gäller utförande timmar. I Ljusdals kommuns
äldreomsorg är det ett område i Ljusdal och Järvsö hemtjänst. Samt den externa utföraren
Addera omsorg. Äldreomsorgen har haft träffar med berörda och äldreomsorgen följer upp
varför de inte registrerar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0016/13
§ 27

Verksamhetsredovisning - Kostservice 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Kostservice har för första gången på sex år vänt den nedåtgående trenden med färre
producerade matlådor till att ha producerat drygt 800 fler matlådor under 2012 än 2011.
Ökningen mellan år 2011 och 2012 ligger i Färila, Los och Ramsjö. I slutet på året har det
även varit ökningar i de övriga områdena som kostservice levererar matlådor till. December
har högsta antalet kunder för hela året.
Kostservice har under vintern fortsatt arbetet med att försöka öka antalet matlådor genom att
aktivt arbeta med marknadsföring och att ytterligare arbeta med kvalitén på matlådorna.
För januari 2013 finns en fortsatt trend att antalet kunder och matlådor fortsätter öka.
Det är en ökning på cirka 1 000 matlådor under perioden. Ökning av antalet matlådor är vid
samtliga områden utom Ljusdal och Addera omsorg.
Dem 28 januari 2013 levererade kostservice drygt 120 matlådor till Härjedalens kommun som
har valt ut 20 kunder som ska testa kostservices matlådor. Intervjuer och enkäter till
Härjedalens kommun kommer att ske under året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 29 januari 2013.
Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0012/13
§ 28

Verksamhetsredovisning - Individ- och familjeomsorgen 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen
2. Skicka protokollsutdraget vidare till kommunstyrelsen för kännedom

Sammanfattning
På januarisammanträdet redovisades totalkostnaden för försörjningsstöd och
arbetsmarknadsinsatser till 25 789 tkr för 2012. Denna siffra har nu justerats till 25 295 tkr,
anledningen till att det blev 500 tkr mindre var att de periodiseringar som gjordes på
intäkterna för projektet: Arbete & Framtid var för låga. Hela summan har lagts på december
månad, därav den låga kostnaden för denna månad.
För januari 2013 ligger det rena försörjningsstödet lägre än motsvarande månad 2012, de
samlade kostnaderna ligger högre än motsvarande period 2012. Antalet arbetslösa ökar, för
januari var det 50 procent vilket är 5 procent mer än i december 2012, men 2 procent mindre
än motsvarande period förra året. Antalet sjukskrivna med intyg ligger på 13 procent det är en
hög siffra i jämförelse med förra årets genomsnitt. SFI, språkhinder är 5 procent det är en låg
siffra, under 2012 var individ- och familjeomsorgen nere på den här siffran vid två tillfällen.
Antal hushåll som får försörjningsstöd ligger för januari lägre än både 2011 och 2012,
nedgången kan med all säkerhet tillskrivas satsningarna på arbetsmarknadsinsatser.
Antal barn i familjer som får försörjningsstöd har minskat från hösten 2012 och är cirka
8 procent jämfört med 2012 då denna grupp låg kring 10 procent större delen av året. Vad
denna minskning beror på vet individ- och familjeomsorgen inte, individ- och
familjeomsorgen kan bara konstatera att siffran inte varit så låg sedan individ- och
familjeomsorgen började titta på antal barn, i oktober 2011.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2013.

Beslutsexpediering
2013-02-22
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0057/13
§ 29

Psykisk hälsa
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Verksamhetschef Annica Lindberg och kurator Mari-Helene Bodforss informerar om psykisk
hälsa för barn och ungdomar. Samt redovisning av undersökningen; fokusgruppsintervjuer
med elever om hälsa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0058/13
§ 30

Föreläggande från Kammarrätten angående bistånd 4 kap 1 § SoL

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0045/13
§ 31

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0038/13
§ 32

Begäran om yttrande, klagomål

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0488/12
§ 33

Granskning av IT-hanteringen i Ljusdals kommun
Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänner förvaltningens yttrande över granskningen av IT-hanteringen inom
omsorgsförvaltningens verksamheter.
2. Yttrandet lämnas till revisionen och kommunfullmäktiges presidium.

Sammanfattning
Revisorerna i Ljusdals kommun har uppdragit till PwC att genomföra en övergripande
granskning av IT-hanteringen i Ljusdals kommun med fokus på omsorgsförvaltningen och
kommunstyrelsen. Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan huruvida ITfrågor och system hanteras på ett effektivt och säkert. Granskningen har omfattat
omsorgsnämnden och kommunstyrelsens ansvarsområde.
Utredningen ger en detaljerad och förhållandevis positiv bild av IT-hanteringen inom
omsorgsförvaltningen. Omsorgsnämndens ordförande Markus Evensson skrev till IT-chef
Rickard Blank under 2012 en fråga om driftsäkerheten i omsorgsförvaltningens IT-system, en
fråga som endast delvis besvarades. Det kan vara betydelsefullt att förtydliga att
omsorgsförvaltningen har ett oundgängligt behov av att kunna agera vid driftstörningar i
systemen under dygnets alla timmar och årets alla dagar, något som idag inte är uppfyllt.
En del av de oklarheter granskningen påvisar bör kunna redas ut med det råd rapporten ger
angående forum för IT-frågor både kommunövergripande och på omsorgsförvaltningen.
För övrigt anser omsorgsförvaltningen att rapportens kommentarer avseende brister i sin
helhet är värda att beakta och finna lösningar för.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2013.
Yttrande över rapport om granskning av IT-hantering inom omsorgsförvaltningen i Ljusdals
kommun, daterad 23 januari 2013.
Revisions rapport. Granskning av IT-hantering i Ljusdals kommun, daterad 29 november
2012.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14

§ 33 forts

Beslutsexpediering
2013-02-22
Revisionen, Ljusdals kommun
Kommunfullmäktiges presidium
Marita Wikström, förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0469/12
§ 34

Separationsteam
Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Besvarar medborgarförslaget om deltagande i försöksverksamhet med separationsteam
med tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen, daterad 7 januari 2013.

Omsorgsnämnden beslutar
1. Uppdrar till omsorgsförvaltningen att utreda möjligheterna att inrätta ett separationsteam
enligt de tankegångar som beskrivs i Socialstyrelsens inbjudan om försöksverksamhet.
2. Uppdrar till omsorgsförvaltningen att till omsorgsnämnden återrapportera resultat av
denna utredning senast i oktober 2013.

Sammanfattning
Enligt Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen framgår följande:
”Sammantaget finns det enligt utredningen ett behov av art utveckla en samverkansmodell
som tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på familjens situation och behov av hjälp och stöd i
samband med separation, och som syftar till att sätta barnets bästa främst.”
Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att starta en försöksverksamhet med separationsteam
för en utvärdering av denna typ av verksamhet.
Försöksverksamheten skulle ha genomförts med medel som kunde rekvireras senast 30
november 2012, varför deltagande i försöksverksamheten är omöjligt. Medborgarförslaget att
Ljusdals kommun skulle ansöka om sådana medel har inkommit för sent för att kunna
genomföras.
Dock är det inget som hindrar att kommunens socialtjänst utreder möjligheterna att erbjuda
familjer stöd av ett separationsteam utan sådana försöksmedel. Detta bör då ske i samverkan
med andra aktörer. En enkel utredning kan bedöma behov och möjligheter att starta en
verksamhet enligt dessa tankegångar. Individ- och familjeomsorgen framhåller att
separationer mellan makar är en vanlig orsak till svårigheter för barnen i berörda familjer och
att en riktad verksamhet enligt detta koncept kan förebygga både dessa svårigheter och mer
omfattande åtgärder och stödinsatser från socialtjänstens sida.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14

§ 34 forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2013.
Medborgarförslag, separationsteam, daterad 6 november 2012, med bilaga; Regeringsbeslut,
daterad 8 september 2012.
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Markus Evensson (S), Per Gunnar Larsson (S), Birgitta Ek (S), Maria Andersson (S), Mona
Wandel(SRD), Bengt Åke Jackas (MP), Ulf Hansson (M), Marie-Louise Hellström (M),
Maud Jonsson (FP) och Tommy Olsson (C) instämmer i Yvonne Oscarssons bifallsyrkande.

Beslutsexpediering
2013-02-22
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Marita Wikström, förvaltningschef
Chatarina Plomér, enhetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0037/13
§ 35

Uppsägning av avtal om platser på närvårdsavdelningen
Omsorgsnämnden beslutar
1. Återremiss av ärendet för beslut i april 2013.
2. Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att göra en konsekvensanalys av
närsjukvårdsplatserna. Konsekvensanalysen ska innehålla både intern och extern
konsekvensanalys, vilket innebär att konsekvensanalysen innehåller landstinget i
Gävleborgs statistik. Interna konsekvensanalysen ska innehålla en kommunövergripande
konsekvensanalys.
Sammanfattning
Sedan 2007 har Ljusdals kommun ett samarbetsavtal med landstinget för köp av platser på
närvårdsavdelningen vid Ljusdals sjukhus. Med fler lediga platser samt distriktssköterskor i
alla kommundelar anser förvaltningen att behovet kan täckas inom omsorgsförvaltningens
vård- och omsorgsboenden.
Ljusdals kommun och landstinget Gävleborg har under flera decennier haft ett nära samarbete
kring olika vårdfrågor som kommit Ljusdals kommuns kommunmedborgare till godo. Under
hösten 2006 informerade de ansvariga för primärvården och för den vårdavdelning som finns
på Ljusdals sjukhus om att landstinget skulle behöva vidta drastiska ekonomiska förändringar.
Det skulle innebära att avdelningen kunde bli aktuell för stora neddragningar. Ett förslag var
att det enbart skulle finnas fem platser som då skulle bli oerhört dyra, alternativt att det skulle
införas fem dagars vård, som direkt skulle innebära att kommunen fick ansvar för hemtjänst
till dessa personer på lördagar och söndagar. Dygnet runt jourmottagning som finns på
sjukhuset var också aktuell för förändringar med förslag om stängning på kvällar och nätter.
Kommunen hade vid den tiden många personer som var beviljade plats i vård- och
omsorgsboende (VoBo) men där det inte kunnat verkställas på grund av platsbrist. Av det
skälet gjordes ett samverkansprojekt där kommunen sedan 2007-04-01 köpte 10 SoL(socialtjänstlagen) platser av landstingets 20 platser. Kommunens platser är biståndsbedömda
och kunden får ett SoL-beslut. I första hand ska kunder med ett stort rehabiliteringsbehov
erbjudas platserna. Landstinget anställde vid starten ett antal undersköterskor som hade
kommunal bakgrund med stor inriktning på vardagsrehabilitering.
Kostnaderna för platserna var vid starten 4 489 500 kronor per år, detta motsvarade då
kommunens egen kostnad för VoBo, cirka 1 230 kronor per dygn och plats. För år 2013
betalar kommunen 6 245 000 kronor per år, antalet platser har minskats så att kommunen
betalar för åtta platser vilket ger en kostnad på cirka 2 139 kronor per dygn och plats.
Kommunens kostnad för VoBo är i snitt 1 500 kronor per dygn och plats för år 2012.
Forts

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14

§ 35 forts
Eftersom det under hela 2012 funnits ett antal platser i VoBo som stått tomma och den
trenden verkar hålla i sig, samt att den befolkningsstatistik omsorgsförvaltningen har tillgång
till visar att antalet personer 80 år och äldre kommer att ligga på samma nivå till i början av
2020-talet. När kommunen dessutom nu får ansvaret för hemsjukvården anser förvaltningen
att behovet av vårdplatser kan ordnas vid VoBo i de olika kommundelarna. Det bedöms att de
skulle ge en större kontinuitet för kunderna som är i behov av korttidsvård.
Förslaget att kommunen ska säga upp avtalet kan innebära att landstinget åter väljer att
förändra vården och platserna i Ljusdal. Eftersom Ljusdal är en till ytan stor kommun är det
för kommunmedborgarna en trygghet att verksamhet med vårdavdelning och dygnet runt jour
finns i Ljusdal. Samtidigt bedömer förvaltningschef Marita Wikström att kommunen inte kan
ha tomma platser i kommunens VoBo och ersätta landstinget för ett antal platser.
Omsorgsförvaltningens förslag till beslut:
Uppdrag till omsorgsförvaltningen att säga upp avtalet om köp av närvårdsplatser med en
uppsägningstid om 12 månader.
Uppdrag till omsorgsförvaltningen att ordna ett antal platser på vård- och omsorgsboende
(VoBo) i varje kommundel, där vård upp till och med sjuksköterskenivå kan utföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2013.
Yrkanden
Per Gunnar Larsson (S): föreslår att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att göra en
konsekvensanalys av närsjukvårdsplatserna.
Yvonne Oscarsson (V): instämmer i Per Gunnar Larssons yrkande.
Yvonne Oscarsson (V): föreslår att konsekvensanalysen ska innehålla både intern och extern
konsekvensanalys, vilket innebär att konsekvensanalysen innehåller landstinget i Gävleborgs
statistik.
Markus Evensson (S): yrkar att ärendet återremitteras för beslut i april 2013.
Markus Evensson (S): föreslår att den interna konsekvensanalysen ska innehålla en
kommunövergripande konsekvensanalys.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14

§ 35 forts

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Per Gunnar Larssons förslag och
finner att nämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Yvonne Oscarssons förslag och finner
att nämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på hans eget förslag och finner att
nämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på hans eget förslag och finner att
nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
2013-02-22
Marita Wikström, förvaltningschef
Ingrid Sundström, verksamhetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0024/13
§ 36

Utdrag ur belastningsregistret
Omsorgsnämnden beslutar
1. Gör en framställan till kommunstyrelsen, att de som anställande myndighet, tydliggör de
lagkrav som finns gällande utdrag ur belastningsregistret.

Omsorgsnämnden förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Antar tydliga rutiner som gäller vid alla anställningar av personal som arbetar inom
verksamheter för barn.
Sammanfattning
Förvaltningschef Marita Wikström har av omsorgsnämndens beredningsgrupp fått uppdrag att
föreslå nämnden att begära att kommunstyrelsen (KS) fattar beslut om att samtliga anställda i
omsorgsförvaltningen ska visa utdrag ur belastningsregistret.
Sedan 2001 har i skola och förskola funnits lagkrav om att begära utdrag ur
belastningsregistret. Omsorgsförvaltningen fattade redan 2006 beslut om att för samtliga
anställda inom vård- och omsorg begära utdrag ur samma register. Det tillämpades under
knappt 6 månaders tid men upphörde när anställande myndighet, kommunstyrelsen, fattade
beslut om att inte tillåta rutinen, skälet var att frågan skulle utredas ytterligare. Efter detta har
inget skett i ärendet från kommunstyrelsen, däremot har lagkravet utökats till att gälla även
LSS, lagen om särskilt stöd för vissa funktionshinder, samt HVB-verksamhet som riktar sig
till barn.
Omsorgsnämnden har vid flera tillfällen lyft frågan för att åter införa kravet på utdrag ur
belastningsregistret, bland annat har Hudiksvalls kommun använts som exempel. Vid en
kontroll med personalchefen i Hudiksvalls kommun uppges att det inte görs längre, utan
endast på de grupper som lagen kräver. Flera personer i regering och riksdag har de senaste
veckorna hårt kritiserat kommuner och andra myndigheter för att man slentrianmässigt begär
utdrag ur belastningsregistret på fler grupper än det som lagen föreskriver. Det finns alltså i
dagsläget ingen grund för att utöka gruppen med krav på utdrag ur belastningsregistret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2013.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14

§ 36 forts

Yrkanden
Tommy Olsson (C): yrkar bifall till förvaltnings förslag.
Marie-Louise Hellström (M) och Per Gunnar Larsson (S) instämmer i Tommy Olssons
bifallsyrkande.

Beslutsexpediering
2013-02-22
Kommunstyrelsen
Marita Wikström, förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0154/12
§ 37

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §
SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten.
2. Skickar rapporten vidare till kommunfullmäktige.

Biståndshandläggarenheten har genom verksamhetschef Margareta Nybom Persson
överlämnat rapport om ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2012 enligt SoL och LSS
daterad 2013-01-23. Ej verkställda beslut avser två SoL-beslut angående ansökningar om
vård- och omsorgsboende.
Sammanfattning
Vid rapporteringstillfället är det två personer som fått vänta mer än tre månader på att få sina
beslut om vård- och omsorgsboende verkställda. En person har tackat nej till erbjudet boende
vid sju tillfällen. Trots omvårdnadsbehov som uppfyller de kriterier som finns för beviljandet
av ett vård- och omsorgsboende så fungerar det hemma hos kund med hemtjänstinsatser.
Kund ser ändå det som en trygghet att finnas med i boendesamordnarens register utifall något
skulle hända som gör att kund väljer att inte bo kvar i ordinärt boende. Juridiskt sett så är det
också svårigheter med att ta bort ett gynnade beslut. Av dessa två skäl finns beviljad ansökan
om vård- och omsorgsboende kvar hos boendesamordnare och redovisas kvartalsvis till
socialstyrelsen. En person har beviljades vård- och omsorgsboende 2012-07-13 och har nu
väntat 6 månader. Här finns önskemål om specifik ort och boende. Någon ledig lägenhet på
önskat boende har inte funnits att erbjuda, den 23 januari 2013 erbjöds sökande ett boende på
önskad ort och boende som kund tackar ja till.
Sammanfattningsvis så har väntetiden på vård- och omsorgsboende markant minskat sen
tidigare rapporteringstillfällen. Dels på grund av att det under 2012 fördelats 128 lägenheter
samt att antalet nyinkomna ansökningar om vård- och omsorgsboende minskat något, jämfört
med 2010 och 2011.

Beslutsexpediering
2013-02-22
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0153/12
§ 38

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §
SOL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2012
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten.
2. Skickar rapporten vidare till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Handikappomsorgen har genom verksamhetschef Britt Inger Ärfström Björk överlämnat
rapport om ej verkställda beslut tredje och fjärde kvartalet 2012 enligt SoL och LSS daterad
22 januari 2013. Inga ej verkställda beslut fanns att rapportera.

Beslutsexpediering
2013-02-22
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0037/12
§ 39

Delegeringsbeslut alkohollagen 2012
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under december månad
2012.

Lista redovisas daterad 2013-01-30 över delegeringsbeslut fattade under december månad
2012 enligt alkohollagen inom individ- och familjeomsorgen avseende nytt tillstånd, tillstånd
slutet sällskap, utökat tillstånd, tillfälligt tillstånd, återkallelse av serveringstillstånd på egen
begäran.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0055/13
§ 40

Delegeringsbeslut alkohollagen 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under januari månad
2013.

Lista redovisas daterad 2012-01-30 över delegeringsbeslut fattade under januari månad 2013
enligt alkohollagen inom individ- och familjeomsorgen avseende nytt tillstånd, tillstånd slutet
sällskap, utökat tillstånd, tillfälligt tillstånd, återkallelse av serveringstillstånd på egen
begäran.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0036/12
§ 41

Tillsyner alkoholhandläggningen 2012
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av tillsynsbesök, avseende alkohollagen och
tobakslagen, gjorda under december månad 2012.

Listor redovisas daterad 2013-01-31 över tillsynsbesök, avseende alkohollagen och
tobakslagen, gjorda under december månad 2012 av tillsynsinspektörer och
alkoholhandläggare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0056/13
§ 42

Tillsyner enligt alkohollagen 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av tillsynsbesök, avseende alkohollagen och
tobakslagen, gjorda under januari månad 2013.

Lista redovisas daterad 2013-01-31 över tillsynsbesök, avseende alkohollagen och
tobakslagen, gjorda under januari månad 2013 av tillsynsinspektörer.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

ON 0021/13
§ 43

Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under januari månad
2013.

Sammanfattning
Lista redovisas, daterad 2013-02-04, över delegeringsbeslut fattade under januari månad
2013 enligt SoL inom äldreomsorgen och enligt SoL och LSS inom handikappomsorgen
samt över delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen avseende utredning och
behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL och LVM och LVU.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-02-14
Diarienummer

§ 44

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av redovisningen av ärenden för nämndens kännedom.

Lista redovisas över ärenden för nämndens kännedom som inkommit under januari månad
2013.
För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden:
1. Tillstånd utfärdat av Socialstyrelsen rörande Unitis. Dnr ON 30/13.
2. God omvårdnad i äldreomsorgen. Dnr ON 32/13.
3. Inventering och redovisning av Omvårdnadslyftet 2012. Dnr ON 206/11.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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