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 Diarienummer 
   ON 0053/13 
 
§ 45 
 
Begäran om yttrande och handlingar 
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 Diarienummer 
   ON 0004/13 
 
§ 46 
 
Budget 2014 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har till uppgift att före 30 april ta beslut om budgetramar för år 2014. 
Enligt långtidsplanen har omsorgsnämnden samma ram år 2014 som för år 2013. Nämnden 
informerades på marssammanträdet om de yrkanden som verksamheterna har samt möjliga 
besparingar. Den totala summan för verksamheternas yrkanden är cirka 15 miljoner kronor. 
På grund av det rådande ekonomiska läget, står att läsa i kommunens budgetdirektiv, att 
”…inför 2014 inte finns utrymme för verksamhetsutökningar och prisökningar måste rymmas 
inom befintlig ram…” Detta gör att omsorgsförvaltningen och omsorgsnämnden måste jobba 
med prioriteringar och möjliga besparingar inför rambeslutet i april. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetdirektiv för budgetåret 2014 samt ELP 2015-2016 daterad 18 januari 2013. 
Omsorgsförvaltningens budgetår daterad 5 februari 2013. 
Konsekvensanalyser och bilagor daterad april 2013. 
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 Diarienummer 
   ON 0001/13 
 
§ 47 
 
Eget kapital 2013 
 
 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har den 28 januari 2013 beslutat att nämndernas egna kapital 
förändras med 50 procent av resultatet jämfört med budget. Därmed blir 
regelverket enklare och tydligare än nu gällande regelverk, vilket är öppet för 
godtycke och bedömningar. 
 
Förslaget att påverkan är 50 procent är utifrån att nämnderna inte alltid har 
möjlighet att påverka vare sig över- eller underskott fullt ut. En 100 procentig 
påverkan kan också ge orimliga konsekvenser med stora positiva och negativa 
egna kapital. 
 
Ett positivt eget kapital får användas till kvalitetshöjande engångsåtgärder och 
beslutas av kommunstyrelsen. Ett negativt eget kapital ska återställas senast tredje 
året efter uppkomsten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2013. 
Beräkning av eget kapital omsorgsnämnden 2012. 
Kommunfullmäktige protokollsutdrag nämndernas eget kapitalt daterat 28 januari 2013. 
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 Diarienummer 
   ON 0020/12 
 
§ 48 
 
Bokslut 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2012 och skickar den vidare 

till kommunfullmäktige. 
 

2. Omsorgsnämnden godkänner sifferbokslutet för år 2012 och skickar det vidare till 
kommunfullmäktige. 
 

3. Omsorgsnämnden godkänner måluppfyllelsen för år 2012 och skickar den vidare till 
kommunfullmäktige. 
 

4. Omsorgsnämnden begär av kommunfullmäktige att kvarvarande investeringsmedel, 796 
tkr, överförs till 2013 års budget. 
 

5. Omsorgsnämnden begär av kommunfullmäktige att budget på 255 tkr avseende 
jämtegreringsprojektet på Beroendecentrum överförs till 2013 års budget. 

 
 
Sammanfattning 

 
I omsorgsförvaltningen arbetar cirka 842 personer och budgetomslutningen är cirka 420 
miljoner. 
 
Länets kommuner fattade under 2012 beslut om att överta ansvaret för hemsjukvård till 
personer över 18 år och med ett behov av insatser över 14 dagar. Ett intensivt arbete har 
pågått efter att beslutet fattades för att förbereda övertagandet. 
 
Ett beslut om mottagande av ensamkommande flyktingbarn fattades under våren 2012 och en 
integrationsverksamhet skapades. 
 
Utfallet för omsorgsnämnden för år 2012 blev ett underskott på minus 5 396 tkr.  
 
Den politiska verksamheten visar ett överskott. Det beror på mindre utbetalning av arvoden 
och förlorad arbetsinkomst till nämndsledamöterna.  
 
Verksamhetsstöd och biståndshandläggning visar ett överskott. Till största delen beror det på 
outnyttjad budget för Jämtegreringsprojektet och att kostnader för rehabilitering har belastat 
de olika enheterna istället för på det centrala kontot.  
 
Färdtjänst och glesbygdsservice visar ett överskott på grund av mindre resande än budgeterat. 
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 Diarienummer 
   ON 0020/12 
 
§ 48 forts 
 
Individ- och familjeomsorg (IFO) visar ett överskott. De största negativa budgetavvikelserna 
står försörjningsstödet och barn- och familjeenheten för. Inom barn- och familjeenheten har 
trycket på personalen varit högt på grund av ökad ärendemängd därför har extra personal 
hyrts in.  
 
Verksamhetsområdet stöd och omsorg (SO) visar ett underskott. Orsakerna är höga kostnader 
för bland annat avlösarservice och platsköp psykiatri. På grund av förseningar vid 
ombyggnationen av det nya korttidsboendet har verksamheten bedrivits i två olika lokaler 
vilket lett till dubbla personalkostnader i slutet av året. Underskottet har kunnat minskas då 
förvaltningen tagit hem kunder som tidigare bott på platser som kommunen köpt av externa 
aktörer samt att färre elever har bott på gymnasiesärskola. Gruppbostäder visar ett underskott 
främst på grund av att Mårtensgatan planerades att stänga i januari då brukarna skulle flytta 
till Nya Hantverkargatans gruppbostad. Förseningar vid ombyggnationen ledde till att vi var 
tvungna att hålla Mårtensgatans gruppbostad öppen till våren 2012. 
 
Äldreomsorgen visar ett underskott. Det största underskottet finns inom hemtjänst. Där finns 
svårigheter i att få flexibilitet i utförande av de beslutade insatserna vilket ger höga 
personalkostnader. Hemtjänsten har också en låg budgetnivå i förhållande till behovet av 
insatser vilket delvis förklaras av ett antal omfattande ärenden med stora omvårdnadsbehov. 
Förvaltningen hade även obudgeterade kostnader inför övertagandet av hemsjukvården från 
landstinget som skedde i februari 2013. Vård- och omsorgsboende har ett överskott som till 
stor del beror på ökade intäkter och en hyresrabatt från Ljusdals servicehus. Kostnaderna för 
utskrivningsklara patienter blev lägre än budgeterat på grund av att vi snabbt kunde placera 
dessa inom den egna verksamheten. 
 
Arbetsmarknadsenheten visar ett svagt överskott. Det beror på ökade intäkter på 
Riokompaniet och försäljning av bilpoolsbilar. Arbetsmarknadsinsatsen Arbete och framtid 
visar ett underskott, detta beror till stor del på ändrade förutsättningar för de bidrag 
kommunen får från arbetsförmedlingen för personer i insatsen. 
 
Integrationsverksamheten redovisade ett överskott som fonderades inför nästa år. Under året 
fick kommunen större bidrag från migrationsverket än vi hade kostnader. Dessa medel läggs i 
en fond för att användas under de år när förhållandet är det omvända. 
 
Kostservice visar ett underskott. Enheten hade budgeterat med ett underskott för att använda 
av kostfonden. Upphandlingen av livsmedel har överklagats, detta innebär högre kostnader än 
planerat och bidrar till ett större underskott. 
 
Omsorgsnämnden klarar måluppfyllelsen inom alla fokusområden utom medarbetare.  
 
Under år 2012 var de största investeringarna för omsorgsförvaltningen möbler och utrustning 
inför övertagande av hemsjukvården, inköp av möbler till flera vård- och omsorgsboenden  
 
 Diarienummer 
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   ON 0020/12 
 
§ 48 forts 
 
samt en statistikmodul till verksamhetssystemet Treserva. Förvaltningen vill flytta med sig 
överskottet på 796 tkr från investeringsramen till 2013 års budget. Överföringen avser 
tilläggsbudget för inköp till hemsjukvården.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse årsbokslut ON 2012 daterad 5 februari 2013. 
Bokslut 2012. 
Investeringar 2012. 
Måluppfyllelse 2012. 
Verksamhetsberättelse omsorgsnämnd 2102. 
 
 
Beslutsexpediering 
2013-03-22 
Kommunfullmäktiges diarium 
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 Diarienummer 
   ON 0047/13 
 
§ 49 
 
Uppföljning intern kontroll 2012 och intern kontrollplan 2013 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Uppföljningen av internkontrollplanen 2012 godkänns. 
  
2. Antar internkontrollplanen för 2013. 
 
 
Sammanfattning 
 
Varje förvaltning och nämnd ska följa upp sin internkontroll årligen. Beslut har fattats att 
samtliga skall använda sig av samma mall. Omsorgsförvaltningen har fyllt i uppföljning av 
intern kontroll 2012 och intern kontrollplan 2013.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse uppföljning av intern kontroll 2012 daterad 27 februari 2013. 
Tjänsteskrivelse intern kontrollplan daterad 18 februari 2013. 
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 Diarienummer 
   ON 0275/12 
 
§ 50 
 
Jämställdhetsintegrering 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att Ljusdals kommun ska jämställdhetsintegreras. 
Jämställdhetsintegrering innebär att samhällets service och tjänster som erbjuds medborgarna 
ska anpassas efter såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns villkor och behov.  
 
Omsorgsnämnden beslutade 20 september 2012 att anta plan för jämställdhetsintegrering, där 
Beroendecentrum var den verksamhet som först skulle jämställdhetsintegreras inom 
Omsorgsförvaltningen. Omsorgsnämnden ville under projektets gång få återkoppling hur 
arbetet fortlöper. Informationen ges av jämställdhetsstrategerna Malin Fundin och Anna 
Mann samt Camilla Björklund, sjuksköterska Beroendecentrum. 
 
Projektet är förankrat i de av regeringen antagna jämställdhetspolitiska målen: 

• En jämn fördelning av makt och inflytande. 
• Ekonomisk jämställdhet. 
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.  
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  

 
Jämställdhetsarbetet bedrivs på Beroendecentrum genom bland anant:  

• Kartläggning av verksamheten.  
• Teoretisk kunskap. 
• Litteratur. 
• Utbildning i våld i nära relationer. Hur frågar man om det och vilka insatser finns för 

de utsatta kvinnorna.  
 

Arbetet ska utmynna i en handlingsplan för att jobba vidare efter att projektet är avslutat. 
  
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag daterat 20 september 2012. 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag daterat 11 oktober 2012. 
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 Diarienummer 
   ON 0206/11 
 
§ 51 
 
Omvårdnadslyftet 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av information om omvårdnadslyftet.  
 
 
Sammanfattning 
 
En inventering och redovisning av omvårdnadslyftet 2012 samt ett intyg har lämnats till 
Socialstyrelsen i januari 2013.  
 
Omvårdnadslyftet innebär att redan anställd personal bereds möjlighet att studera på vård- och 
omsorgsprogrammet. Utbildningsanordnaren anser att det är mycket engagerade elever som 
studerar och att det skapas en ”dynamik” i klassen när personal kommer från olika 
arbetsplatser. Det blir många ”aha”-upplevelser när teori och praktik kopplas samman.  
Arbetsgivaren anser att satsningen på omvårdnadslyftet är mycket bra. 
 
Nu studerar 30 elever. Av dessa kommer tio stycken att vara klara i slutet av maj 2013, tio 
stycken har läst hemsjukvård 100 poäng under hösten 2012 och sex elever läser för 
närvarande svenska som andraspråk med inriktning yrkessvenska. 
 
Planering pågår för hösten 2013 och omsorgsförvaltningen Ljusdals kommun har ansökt om 
ytterligare 774 896 kronor hos Socialstyrelsen. Ambitionen är att under hösten 2013 kunna 
erbjuda utbildningsplatser även för personal inom stöd och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad mars 2013. 
Redovisning omvårdnadslyftet Ljusdal 2012 daterad 22 november 2012. 
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 Diarienummer 
   ON 0044/13 
 
§ 52 
 
Redovisning av stimulansmedel för äldre 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 
2. Protokoll ska skickas till Socialstyrelsen senast 30 juni 2013. 
 
 
Sammanfattning 
 
Slutredovisning av de statliga stimulansmedlen för 2007-2011 och korta redogörelser för 
varje projekt har skickats till SCB och Socialstyrelsen den 30 januari 2013.  
 
Ljusdals kommun har sökt totalt 10 338 tkr för att utveckla äldreomsorgens innehåll och 
kvalitet. Kommunen har skjutit till eget kapital i satsningen och totalt har 11 136 tkr 
förbrukats. Äldreomsorgen har under dessa år bedrivit en rad olika projekt och 
utbildningsinsatser för medarbetare i äldreomsorgen vilket har varit mycket uppskattat och 
värdefullt. Några av projekten har genomförts i samarbete med landstinget. 
 
Huvudområden har varit: rehabilitering, kost/nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar, 
socialt innehåll och förebyggande verksamhet. 
  
Utifrån projekten har demenssjuksköterska och dietist anställts vilka nu ingår i ordinarie 
verksamhet. En enhetschef inom äldreomsorgen arbetar vidare med förebyggande 
verksamhet. Inom rehabilitering kommer frågorna att hållas aktuella utifrån att sjukgymnast 
och arbetsterapeut övergår till kommunen och bildar team med medarbetare. Inom området 
socialt innehåll arbetar varje enhet vidare med det som byggts upp utifrån individuella 
genomförandeplaner och utifrån vad varje enhet kan erbjuda. 
 
Huvudansvarig för redovisningen av stimulansprojekten har varit Ingrid Johansson samt 
ansvariga projektledare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2013. 
Redovisningar daterade 4 mars 2013. 
Redovisning av 2012 års stimulansmedel daterad 4 mars 2013. 
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 Diarienummer 
   ON 0022/13 
 
§ 53 
 
Bättre liv för sjuka äldre 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Charlotte Thorstensson, vårdutvecklingsledare för äldreomsorgen, presenterade statskontorets 
delrapport över Bättre liv för sjuka äldre som visar mätningar av kvalitén inom 
äldreomsorgen. Rapporten visar att kommunerna inte lyckas använda sig av resultaten på ett 
systematiskt sätt, vare sig uppföljningar eller förbättringsarbeten. Statskontoret skriver bland 
annat att: ”Ett sätt att sätta tryck på enheternas förbättringsarbete kan vara att ansvarig nämnd 
regelbundet efterfrågar resultat från registren”. 
 
De fem områdena inom Bättre liv för sjuka äldre är: sammanhållen vård och omsorg, god 
vård vid demenssjukdom, preventivt arbetssätt, god läkemedelsbehandling för äldre samt god 
vård i livets slutskede. 
 
Resultat för Ljusdals kommun finns främst på dataportalen ledningskraft.se. Ledningskraft är 
chefernas forum och nätverk i satsningen.  
 
De områden som SKL har angivit som mest angeläget att arbeta med under 2013 är undvikbar 
slutenvård och återinskrivningar 30 dagar, vilka ingår i sammanhållen vård och omsorg. Detta 
med anledning av att det är inom detta område som kommunerna kommit igång sämst och 
därtill för att resultat från dessa områden på ett bra sätt visar hur aktörerna lyckas inom de 
övriga områdena. Nyckelaktiviteter är förstärkt utskrivningsprocess från sjukhus, 
återuppringning inom 72 timmar, tidig vårdplanering och samordnad individuell plan (SIP).  
 
Mål och aktiviteter finns i ”Aktivitetsplan 2013 Närvårdsgrupp norra Hälsingland”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar Bättre liv för sjuka äldre daterad 14 mars 2013. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 54 
 
Information från bemanningsenheten 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 
 
Sammanfattning 
 
Erik Fundin, chef för bemanningsenheten inom omsorgsförvaltningen, informerade om 
bemanningsenhetens roll inom förvaltningen, uppdrag, organisation, tillämpning av LAS, 
rekrytering och tillsättning av vikariat. 
 
Bemanningsenheten är en stödenhet som förser omsorgsenheterna med vikarier, för både 
kortare och längre vikariat. I enhetens stöd ingår bemanningsadministration, vikariepooler 
(långtidspool, korttidspool, timvikarier), LAS-tillämpning, samverkan med personalenheten, 
chefsstöd administratörer, trygghetslarm, IT-stöd och central insatsplanering TES. 
 
Trenden är att behovet av timvikarier har ökat sedan 2010. Det är 80 årsarbetare som är 
timvikarier. Anledningen till det stora antalet timvikarier är framförallt att 
omsorgsförvaltningen har haft en ovanligt hög sjukfrånvaro sedan årsskiftet samt att 
förvaltningen har använt timvikarier när ordinarie personal tog ut timmar ur sina timbanker 
innan nyår 2012.  
 
Sjukskrivningstalen är höga och ligger på 8,6 procent. Det gäller framförallt hemtjänsten. 
 
Kommunal har sagt upp flextidsavtalet och från och med första mars har 
omsorgsförvaltningen gått över till allmänna bestämmelser (AB).  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2013-03-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 
   ON 0011/13 
 
§ 55 
 
Verksamhetsredovisning - Äldreomsorgen 2013 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ingrid Sundström, verksamhetschef äldreomsorgen, redogjorde för hemtjänstens statistik för 
januari och februari 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Statistikhandling utdelades under omsorgsnämnden14 mars 2013. 
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 Diarienummer 
   ON 0112/12 
 
§ 56 
 
Utvärdering/uppföljning av anhörigråd inom äldreomsorgen 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden beslutade den 12 juni 2008 att inrätta anhörigråd inom äldreomsorgen. En 
arbetsgrupp arbetade med uppdraget och ett nytt beslut kom den 9 februari 2012. 
Omsorgsnämnden beslutade då att starta anhörigråd på kommunens vård- och 
omsorgsboenden samt hemtjänst från 2012. Omsorgsnämnden antog även riktlinjerna som 
arbetsgruppen tagit fram och beslutade om uppföljning av anhörigråden i februari 2013. 
 
Under 2012 har kommunens vård- och omsorgsboenden haft ett till två anhörigråd. 
Alla som haft anhörigråd upplever att det varit en bra och givande dialog mellan anhöriga och 
kontaktpolitiker. Anhörigråden upplevs som en bra kanal tillbaka till omsorgsnämnden. De 
kunder som varit med har uppskattat att få en möjlighet att berätta om hur det är att bo på ett 
vård- och omsorgsboende. 
 
Vid ett boende har anhörigråd inte varit genomförbart då antalet dödsfall varit många och 
deras anhöriga avböjt. Pensionärsorganisationernas deltagande har inte varit så stort, på vissa 
råd har det också varit svårt för kontaktpolitiker att delta.  
Hemtjänsten har inte haft möjlighet att anordna anhörigråd. Omsorgsförvaltningen behöver 
hitta ett annat sätt att bedriva verksamheten inom hemtjänsten. Ett förslag är att anordna 
anhörigråd som ett forum en gång per år där anhöriga bjuds in till exempelvis 
förvaltningshuset, och där får information och kan framföra synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2013. 
Omsorgsnämnden protokollsutdrag daterad 9 februari 2012. 
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 Diarienummer 
   ON 0010/13 
 
§ 57 
 
Verksamhetsredovisning - Handläggarverksamheten 2013 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
I februari 2013 inkom elva ansökningar om vård och omsorgsboende (vobo) - från fem 
kvinnor och sex män till handläggarenheten. En person har avlidit. Det är tio ansökningar från 
februari samt åtta ansökningar som är kvar sen januari som väntar på handläggning. 
Handläggarenheten har som mål att handläggningstiden på vobo-ansökningar inte får 
överstiga en månad. Att biståndshandläggarna inte kan hålla den tiden just nu beror på arbetet 
med att byta datasystem och att det inte funnits vikarie att tillgå. 
 
Det är nio personer som har bifallsbeslut på vobo. Av dessa så har fyra personer fått sina 
beslut verkställda fram till dagens datum.  Tiden från verkställighet varierar från elva dagar 
till som mest 37 dagar.  
 
Under februari har inga lägenheter fördelats. De som finns med i tabellen som verkställda 
fördelades 20130131. En person har tackat nej till erbjudet vobo.  Åtta personer vistas för 
närvarande på korttidsboende i väntan på vobo. 
 
Den sjätte dagen efter att en person, som är inlagd på sjukhus, är utskrivningsklar så träder 
kommunens betalningsansvar in. Om planerade och beslutade insatser inte hunnit verkställas 
är alternativet bland annat korttidsplats. Under februari hade kommunen betalningsansvar för 
fyra personer i sju dagar. Preliminär kostnad beräknas till 29 500. Kostnaden för medicinskt 
färdigbehandlade under januari-februari beräknas till 
117 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2013. 
Handläggarenheten verksamhetsredovisning vobo daterad februari 2013. 
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 Diarienummer 
   ON 0012/13 
 
§ 58 
 
Verksamhetsredovisning - Individ- och familjeomsorgen 2013 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
2.   Skicka protokollsutdraget vidare till kommunstyrelsen för kännedom. 

 
 
Sammanfattning 
 
Utan att dra allt för långtgående slutsatser efter två månader 2013 kan individ- och 
familjeomsorgen ändå konstatera att ökningstakten vad gäller försörjningsstödet verkar ha 
avstannat. Vid en jämförelse mellan januari och februari utifrån motsvarande månader 2012 är 
kostnaderna cirka 100 tkr lägre per månad. 
Antalet arbetslösa har stigit under de första månaderna 2013 men ligger ändå lägre än 
motsvarande period 2012.  
Sjukskrivna med intyg utan ersättning ökade i slutet av 2012 och ligger fortfarande på en hög 
nivå för de två första månaderna 2013. I jämförelse med de två första månaderna 2012 så är 
siffran fyra till fem procentenheter högre. 
Antalet ej SFI-klara ligger på en mycket låg nivå för februari, fyra procent, vilken är den 
lägsta nivå verksamheten haft sedan individ- och familjeomsorgen började med statistiken. 
Antal barn i familjer som får försörjningsstöd ligger kvar på cirka åtta till nio procent, dock i 
stigande sedan föregående månad men betydligt lägre än motsvarande period 2012. 
Antal unika hushåll ligger kring 240-250 per månad, denna nivå har varit konstant sedan 
hösten 2011. Att nivån är konstant är ett tydligt trendbrott. Förmodligen med anledning av att 
det var då som Arbete och framtid startade.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2013 samt bilaga. 
 
Beslutsexpediering 
2013-03-22 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   ON 0013/13 
 
§ 59 
 
Verksamhetsredovisning - Arbetsmarknadsverksamheten 2013 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 
 
Sammanfattning 
 
Arbetsmarknadsenhetens Arbete och framtid startade den 9 maj 2011 en 
arbetsmarknadsåtgärd som ger möjlighet till 35 personer med arbetshinder, vilka varit utanför 
arbetsmarknaden en längre tid, att erhålla en tidsbegränsad anställning inom kommunen. 
Arbetsmarknadsenheten anställer personerna i nära samarbete med arbetsförmedlingen och 
individ- och familjeomsorgen. Arbetsplatserna är kommunens förvaltningar och personerna 
börjar med en fyra veckor lång praktik. 
 
Syftet med Arbete och framtid är att stärka personerna så att de kan komma in på den 
ordinarie arbetsmarknaden eller motivera till studier, att berika omsorgens verksamheter med 
aktiviteter, att höja servicenivån inom kommunal sektor samt att minska beroendet av 
försörjningsstöd. 
 
Samtliga anställningar finns under BEA avtalet (bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser) vilket används i arbetsmarknadsåtgärder och har syftet att 
mildra arbetslöshet. Anställningstiden är upp till 18 månader. De platser som bland annat 
finns till förfogande är inom äldreomsorgen, servering, bilpool, rio-kompaniet, skogslag, 
systuga, omigen samt vaktmästeri. Hanverkargården som varit intrapenad har övergått till 
arbetsmarknadsenheten från och med 1 januari 2013.  
 
Efter hand görs uppföljningar för varje person med handlingsplan och innehåll om vad som 
skall ske efter att den tidsbegränsade anställningen upphör. 
 
Totalt ingår 65 personer i arbetsmarknadsenhetens olika sysselsättningar och anställningar. 
Av dessa har 16 personer OSA anställning (offentligt skyddat arbete), 31 nystartsanställning, 
fyra trygghetsanställningar, sex FSAS anställning (förstärkt anställningsstöd), en 
lönebidragsanställd, två UVA anställningar (utvecklingsanställning) samt fyra som har 
praktik. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 18 februari 2013. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2013-03-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 
   ON 0014/13 
 
§ 60 
 
Verksamhetsredovisning - Integrationsverksamheten 2013 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 
 
Sammanfattning 
 
Integrationsverksamheten har under början av 2013 gjort studiebesök i tre kommuner som 
byggt upp sina så kallade 18 plus verksamheter för utslussning av ensamkommande barn som 
fyllt 18 år och har fått uppehållstillstånd. Integrationsverksamheten bedömer att det finns ett 
behov av att under 2013 starta en 18 plus verksamhet i Ljusdal.  
 
Integrationsverksamhetens Bovärd för Gärdeåsen-området har i januari 2013 börjat sin 
anställning. Ett stort antal kontakter för samtal och information med hyresgäster har tagits och 
redan kan hyresgästerna märka att trapphus och tvättstugor är mer välskötta och städade än 
tidigare.  
 
En ekonomiassistent har anställts under februari 2013. Denna person arbetar med 
återsökningar av statsbidrag för ensamkommande barn samt som stöd för enhetschef, 
verksamhetschef och flyktingsamordnare.  
 
Under mars 2013 kommer integrationsverksamheten att behöva påbörja rekrytering av 
ytterligare personal för flyktingmottagning och service gentemot övriga invandrare.  
 
Samverkan med olika ideella föreningar har ytterligare stärkts under början av 2013. 
Integrationsverksamheten har sedan tidigare en god samverkan med Missionskyrkan och har 
nu kontakt med bandyklubben LBK samt fotbollsklubben LIF. 
 
Samverkan inom länet fungerar fortsatt mycket bra. Uppbyggda nätverk finns, både inom 
flyktingmottagning och för boende för ensamkommande barn.  
 
Under 2013 mottogs totalt 79 personer, det vill säga något fler än avtalet med länsstyrelsen 
stipulerat (50-70 personer). Under januari och februari 2013 har cirka 20 personer mottagits, 
mest eritreaner och somalier, men även någon syrier. De flesta av dessa är anhöriga till 
tidigare anlända flyktingar. Ljusdals kommun har också tagit emot ett antal personer från 
asylprocessen, ofta personer som bott på Nordsjögården eller som bott som inneboende hos 
vänner i Ljusdal under asylprocessen. Flyktingmottagningen tror att denna trend kommer att 
fortsätta. 
 
För den mer planerade kvotflyktingmottagningen gäller idag att kommunen siktar på ett 
mottagande av cirka 15 eritreanska medborgare i mars 2013. Under resten av året är det 
utifrån Migrationsverkets kommande uttagningsresor troligt att förfrågningar kan komma att 
gälla afghaner (boende i Iran), somalier (boende i Kenya och Sudan), colombianer (boende i 
Ecuador) samt eritreaner (boende i Sudan).  
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 Diarienummer 
   ON 0014/13 
 
§ 60 forts 
 
Boendet Credo, för ensamkommande barn, med tio platser, är fullbelagt sedan 4 februari 
2013. De tio afghanska pojkarna som bor där går för närvarande på Slottegymnasiets IM-
program språkintroduktion. En pojke beviljades i februari 2013 permanent uppehållstillstånd 
(PUT). En särskilt förordnad vårdnadshavare kommer därmed att behöva tillsättas, vilket 
förutsätter ett kommande nämndbeslut. Socialsekreterare kommer att utreda. 
 
 
En tidig samverkan med gode män och överförmyndare har påbörjats. Fortfarande finns dock 
oklarheter hos vissa gode män om var uppdraget startar och avslutar.  
 
Samverkan med skola och elevhälsovård samt landsting fungerar enligt enhetschefen mycket 
bra. Den lösning som Ljusdals kommun har valt med en egen socialsekreterare upplevs som 
mycket positiv för de ensamkommande barnen och för boendet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2013. 
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 Diarienummer 
   ON 0431/12 
 
§ 61 
 
Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen att tillfälligt utöka 
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden beslutar att sända skrivelsen till kommunstyrelsen för ställningstagande 

inför ett slutligt beslut i kommunfullmäktige. 
 

 
Sammanfattning 
 
Det nationella behovet av kommunplatser för mottagande av flyktingar beräknas bli i det 
närmaste fördubblat under 2013. Det så kallade länstalet som beskriver storleken på 
Gävleborgs samlade flyktingmottagande har därmed också i princip fördubblats till 2013. 
Länsstyrelsen har därför bett kommunerna i länet att utöka sina respektive överenskommelser 
om flyktingmottagande, för att möta det utökade behovet. 
 
Ljusdals kommun har idag en så kallad tillsvidareöverenskommelse med Gävleborgs 
länsstyrelse som innebär att Ljusdals kommun förbinder sig att årligen ta emot 50-70 
nyanlända varav omkring 5-15 är beräknade att bosätta sig på egen hand, och omkring 40-60 
flyktingar som anvisas plats via arbetsförmedlingens eller migrationsverkets försorg. 
Vidare har kommunen under 2012 skrivit avtal om att hålla tio boendeplatser tillgängliga för 
ensamkommande barn, varav minst fyra platser skall alltid vara tillgängliga för asylsökande 
barn. 
 
Gävleborgs länsstyrelses integrationschefens bedömning är att länsstyrelsen sannolikt vill att 
Ljusdals kommun under 2013 och möjligen 2014, ska ta emot 90-110 personer, varav 55 -75 
så kallade anvisningsbara platser.  
 
Ett mottagande av den storleksordningen kan lösas inom kommunen. Dock endast under 
förutsättning att bosättning av nyanlända flyktingar i större utsträckning än idag kan ske i 
Färila. För att bosättning skall kunna ske i Färila så uppger tillförordnad skolchef och 
skolledare i Färila att skolan behöver fler utrymmen via om-/tillbyggnad eller via 
modullösning. Situationen är likartad inom barnomsorgen.  
 
De ekonomiska konsekvenserna av en utökad flyktingmottagning är svårbedömda. Ett 
tillskott på intäktssidan är utlovat av staten vid en utökad flyktingmottagning, men storleken 
på tillskottet är ännu inte definierat. Samtidigt torde en om-/tillbyggnad/modullösning 
medföra merkostnader. Övriga merkostnader i sammanhanget bör kunna hanteras via 
ordinarie statsbidrag som medföljer varje mottagen flykting. 
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 Diarienummer 
   ON 0431/12 
 
§ 61 forts 
 
Prognosen från Migrationsverket över antalet platser som behövs ute i kommunerna:  
2012: 19 300 platser 
2013: 40 600 platser 
2014: 39 500 platser 
 
Gävleborgs län behöver skriva upp sitt länstal för att behovet skall kunna mötas: 
2012 : 758 platser (varav 361 anvisningsbara) 
2013: 1328 platser (varav 574 anvisningsbara) 
 
 
Ljusdals kommun står idag för cirka åtta procent av det totala flyktingmottagandet i länet 
(70/820) och för cirka 13 procent av antalet anvisningsbara platser i länet (60/450). Därmed 
så skulle en ökning i paritet med det ökade behovet kunna innebära en total mottagning för 
2013 av 90-110 personer varav: 
 
Reguljär flyktingmottagning (mestadels kvotflyktingar) : 55-75 personer 
Ensamkommande barn med uppehållstillstånd  10-15 personer 
Personer som bosätter sig själva   25-35 personer 
 
De förutsättningar som främst styr om Ljusdals kommun kan ta emot flyktingar är: bostad i 
lämplig storlek, förskola, grundskola, gymnasieskola, SFI och/eller annan vuxenutbildning 
samt eventuella behov av offentliga transporter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2013. 
Utredning länsstyrelsen Gävleborg daterad 20 december 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2013-03-22 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   ON 0448/12 
 
§ 62 
 
Gemensamma utgångspunkter, Beträffande missbruks- och 
beroendevården i Gävleborgslän 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom skrivelsen. 

 
2. Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att komplettera skrivelsen utifrån 

föreskrifterna om anhörigvård från Socialstyrelsen.  
 

 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen har bjudits in att lämna synpunkter på förslag till Gemensamma 
utgångspunkter beträffande missbruks- och beroendevården i Gävleborg. Den skrivelsen med 
synpunkter som tagits fram av förvaltningen har antagits av Vuxengruppen och 
Beroendemottagningen vilka inkommit med åsikter om förändringar under arbetets gång.  
Åsikter som framkommer i skrivelsen är att det i programförklaringen inte framkommer vad 
riskbruk, missbruk och beroende, står i relation till, hos vuxna över 18 år. I bakgrunden 
framkommer att det utredarna menar är i relation till alkohol och narkotika. Vi anser att till 
detta bör läggas till riskbruk, missbruk och beroende hos vuxna över 18 år gällande spel. 
Omkring fyra procent av Sveriges befolkning mellan 15 och 74 år har någon gång haft 
problem med spelandet. Det är lika många som missbrukar narkotika. Cirka 0,5 procent har så 
stora problem med sitt spelande att det räknas som beroende. Vad gäller ungdomar så 
framkommer det att datorspelandet är ett stort problem. Enligt en färsk studie är en av tio 
ungdomar i USA mellan 8-18 år beroende av dataspel i det avseendet att det går ut över 
studierna, familjen, vännerna och skapar ett hälsoproblem. 
Utgångspunkt två tycker vi är viktig. Det som står under konkreta konsekvenser är extra 
viktigt och det måste läggas stor tyngdpunkt på detta. 
 
I utgångspunkt tre under rubrik Socialtjänstens, Primärvårdens och Psykiatrins roll och ansvar 
inom beroendevården, anser omsorgsförvaltningen att det är viktigt att vara konsekvent i hur 
texten formuleras.  I ovanstående rubrik bör enligt vår åsikt stå; Socialtjänstens, 
Primärvårdens och Psykiatrins roll och ansvar inom missbruks- och beroendevården. I första 
meningen anser omsorgsförvaltningen att det, i konsekvensens namn, ska stå ”Personer med 
ett riskbruk, missbruk och/eller beroendeproblem…..”.  
 
Även i de bilagor som följer har omsorgsförvaltningen en del åsikter. Exempelvis i bilaga tre 
finns Hälsingland överhuvudtaget inte med. I bilaga sex och sju har omsorgsförvaltningen 
åsikter om vilka bedömnings- och screeninginstrument som ska läggas till liksom vilka 
manualbaserade och andra psykosociala behandlingar som ska finnas att tillgå i den 
behandling som erbjuds. 
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 Diarienummer 
   ON 0448/12 
 
§ 62 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Inbjudan att lämna synpunkter daterad 15 november 2012. 
Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2013. 
Skrivelse till Region Gävleborg daterad 27 februari 2013. 
 
Jäv 
Yvonne Oscarsson (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
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 Diarienummer 
   ON 0177/12 
 
§ 63 
 
Beslut från Socialstyrelsen 
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 Diarienummer 
   ON 0021/13 
 
§ 64 
 
Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2013 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under februari månad 

2103. 
 
 
Sammanfattning 
 
Listor redovisas, daterade 2013-03-04, över delegeringsbeslut fattade under februari månad 
2013 enligt SoL äldreomsorg och handikappomsorg, enligt LSS handikappomsorg samt över 
delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen avseende utredning och behandling, 
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL och LVM och LVU. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 65 
 
Protokoll för omsorgsnämndens kännedom 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Har tagit del av redovisningen av protokoll för nämndens kännedom. 
 
 
Sammanfattning 
 
Lista redovisas över protokoll för nämndens kännedom som inkommit under februari 2013. 
 
För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll: 
 

1. Protokollsutdrag 2013-01-28, KF, förslag till avgift i hemsjukvården. Dnr ON 64/11 
 

2. Protokollsutdrag 2013-01-28, KF, rätten att få åldras tillsammans – godkännande av 
avgift. Dnr ON 363/12 

 
3. Protokollsutdrag 2013-01-28, KF, motion Helena Brink (C) med flera Inför LOV (lag 

om valfrihetssystem) att välja sitt äldreboende, växelvård- avlastning i Ljusdals 
kommun. Dnr ON 68/12 

 
4. Protokollsutdrag 2013-01-28, KF, motion gällande samordnade resurser på 

landsbygden genom att upphandla lokala utförare (LUT:are). Dnr ON 69/12 
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§ 66 
 
Ärenden för omsorgsnämndens kännedom 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Har tagit del av redovisningen av ärenden för nämndens kännedom. 
 
 
Sammanfattning 
 
Lista redovisas över ärenden för nämndens kännedom som inkommit under februari 2013. 
 
För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden: 
 

1. Väntjänsten ny kontaktperson. Dnr ON 42/12 
 

2. Dom 2013-01-04, Gävle tingsrätt, förordnad vårdnadshavare, Dnr ON 262/12 
 

3. Dom 2013-01-04, Gävle tingsrätt, förordnad vårdnadshavare, Dnr ON 263/12 
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