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 Diarienummer 

   ON 0305/12 

 

§ 67 

 

Begäran om yttrande till Socialstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0101/13 

 

§ 68 

 

Begäran om yttrande till Socialstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0140/13 

 

§ 69 

 

Ansökan stimulansbidrag 2013 för vidareutvecklande av  
valfrihetssystem LOV 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1.  Att ha tagit del av ansökan för vidareutveckling av valfrihetssystem, LOV.  

 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

 

Sammanfattning 
 

År 2013 har Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela 15 350 000 kronor till kommuner som är 

intresserad av att förbereda införandet av valfrihetssystem eller vidareutveckla redan införda 

valfrihetssystem. 

 

Ljusdals kommuns omsorgsförvaltning har utifrån detta för avsikt att söka 350 000 kronor för 

vidareutveckling av valfrihetssystemet LOV inom hemtjänsten i Ljusdals kommun. 

 

Planerade insatser: 

Ta fram rutiner för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av leverantörernas verksamhet 

samt genomföra en uppföljning under hösten 2013. 

Ta fram rutiner för statistikuppföljning. 

Ta fram frågor samt rutiner för en kundundersökning. 

Göra en handlingsplan för hur information till kund och allmänheten bör ske. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2013. 

Ansökan daterad 16 april 2013. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-04-19 

Socialstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0003/13 

 

§ 70 

 

Budgetuppföljning 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

 

 

Sammanfattning 

 

Utfallet för omsorgsnämnden per mars 2013 visar på ett samlat överskott på 3631 tkr. 

 

Omsorgsnämnden har under början av året haft en så kallad måldag med alla 

förvaltningschefer och enhetschefer för att diskutera målarbetet under året. Kostnaderna för 

måldagen skapar ett svagt underskott på nämndens konto. 

 

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning visar ett svagt underskott totalt. Ökade IT-

kostnader till följd av uppstart av verksamhetssystemet Treserva under början av året är den 

största anledningen. Handläggningen visar ett svagt överskott på grund av tjänstledighet på 

del av tjänst.  

 

Färdtjänst och glesbygdsservice har inga stora avvikelser att rapportera.  

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar ett underskott. Den största orsaken till detta är höga 

personalkostnader på grund av att en extern konsult arbetar med ett omfattande ärende. Vård 

på institution och familjehemsvård visar också underskott men inom familjehemsvården har 

omsorgsförvaltningen sagt upp ett konsultstött familjehem vilket minskar kostnaderna under 

resten av 2013. Råd och stöd, med verksamheter som exempelvis familjerådgivning, 

kontaktperson och kontaktfamiljer, visar ett överskott. Försörjningsstödet ligger också på ett 

svagt underskott men kostnaderna jämfört med samma period förra året har ändå minskat.  

 

Stöd och omsorg (SO) visar ett överskott. Eftersom stora delar av verksamheten har höga 

kostnader för sommarvikarier krävs ett överskott före sommaren för att täcka ökade kostnader 

senare. Platsköp inom socialpsykiatrin visar ett underskott medan övriga platsköp visar ett 

överskott vilka i princip tar ut varandra. Även personlig assistans visar ett överskott men även 

där är det stora vikariekostnader under sommaren. 

 

Äldreomsorgen (ÄO) visar ett överskott. Verksamheterna kommer att ha höga kostnader för 

sommarvikarier, därför behövs ett överskott som ska täcka de kommande kostnaderna. Vård- 

och omsorgsboendena (VoBo) visar ett överskott medan hemtjänstverksamheten visar ett 

underskott. Verksamheterna har haft en stor andel korttidsfrånvaro under de första månaderna 

2013 vilket gett ökade kostnader. Återgången till allmänna bestämmelser genomfördes i mars. 

Det är i dagsläget för tidigt att se vilka ekonomiska konsekvenser detta har gett.  
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Arbetsmarknadsverksamheten (AME) visar ett överskott som främst beror på att enheten i år 

fått mer pengar till arbetsmarknadsinsatser riktade mot unga. Dessa åtgärder är under uppstart 

vilket för närvarande gör att de inte kostar så mycket som budgeterat.  

 

Integrationsverksamheten (IV) är nu i full gång med sitt boende för ensamkommande 

flyktingbarn. Bidrag från migrationsverket har täckt alla verksamhetens kostnader. 

 

Kostservice visar ett underskott. Underskottet beror till stor del på att 

livsmedelsupphandlingen återigen har blivit överprövad och det har resulterat i att 

livsmedelskostnaden blivit högre än budgeterat. En annan orsak är färre sålda kostportioner 

till äldreomsorgen på grund av de vakanta platserna på VoBo. 

 

Inom nämndens verksamhetsområde har följande konton så stora avvikelser mot budget att de 

därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder bör vidtas. 

 

1. ÄO: Hemtjänst LOV (egen regi och externa leverantörer) minus 800 tkr. 

2. IFO: Personalkostnader minus 600 tkr. 

3. SO: Korttidsboende minus 250 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2013. 

Uppföljning omsorgsnämnden mars 2013 daterad 8 april 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0037/13 

 

§ 71 

 

Uppsägning av avtal om platser på närvårdsavdelningen i Ljusdal 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Förslaget om att säga upp avtalet med landstinget och att uppdra till förvaltningen att 

förbereda för att ordna platser i egen regi avslås. 

 

2. En utökning av ram äskas för 2014 med 4,5 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för 

närsjukvården. 

 

3. Närsjukvården ska lyftas ur omsorgsförvaltningens budget för 2014. Ärendet skickas till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut om uppsägning av avtalet alternativt 

behålla närvårdsavdelningen. 

 

4. Omsorgsnämndens presidium får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsens 

presidium se över och omförhandla avtalen mellan kommunen och landstinget. Syftet är 

att ta fram ett övergripande samarbetsavtal för omsorg och sjukvård. 

 

 
Sammanfattning 
 

Omsorgsnämnden behandlade den 14 februari 2013 förslaget om att säga upp avtal om köp av 

platser vid landstingets närvårdsavdelning (NVA). 

 

Sedan den 1 april 2007 pågår ett samverkansprojekt där Ljusdals kommun köper SoL-platser 

(enligt socialtjänstlagen) av landstinget. Från och med 2013 är det totalt 16 platser på NVA 

vid Ljusdals sjukhus; 8 SoL och 8 HsL. Kommunens platser är biståndsbedömda och kunden 

får ett SoL-beslut. Om kunden är i behov av sjukvård behöver personen en plats utifrån hälso- 

och sjukvårdslagen (HsL), då har Landstinget Gävleborg ansvaret.  

 

Ett beslut om att inte längre köpa platser vid NVA skulle för de kunder/patienter som 

vanligtvis får sin vård och omsorg på kommunens SoL-platser inte innebära någon större 

förändring. I stället för att vara på NVA så erbjuds de plats på något av kommunens vård och 

omsorgsboenden (VoBo). Omsorgsförvaltningens plan är att ordna platser i varje kommundel 

där kunden i de flesta fall kommer att ha tillgång till samma distriktssköterska som även gör 

besök i det ordinära boendet.   

 

Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att kommunens ansvar är sjukvård upp till och 

med sjuksköterskenivå. Då kommunen sedan den 1 februari 2013 har övertagit ansvaret för 

hemsjukvården så får de personer som behöver hälso- och sjukvård under en tidsperiod på 

över två veckor, och som är över 18 år och inte kan ta sig till sin hälsocentral samt har en 

aktuell vård- och omsorgsplanering, sin sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå av 

kommunens sjuksköterskor. Motsvarande gäller även sjukgymnaster och arbetsterapeuter.  
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Kommunens behov av VoBo-platser har under större delen av 2012 minskat och fortsätter att 

göra det.  

 

Omsorgsförvaltningen förslår den 5 mars 2013-04-24 

 

1. Uppdra till förvaltningen att säga upp avtalet med landstinget. 

2. Uppdra till förvaltningen att förbereda för att ordna platser i egen regi. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse uppsägning av avtal NVA i Ljusdal daterad 5 mars 2013. 

Tjänsteskrivelse ekonomisk konsekvensanalys daterad 25 mars 2013. 

Konsekvensanalys närvårdsavdelningen daterad 25 mars 2013. 

Landstingets konsekvensanalys NVA i Ljusdal daterad 22 mars 2013. 

Landstingets politiska måldokument 2011-2014 daterad 22 november 2011. 

 

Yrkanden 

 

Yvonne Oscarsson (V): omsorgsnämndens presidium får i uppdrag att tillsammans med 

kommunstyrelsens presidium se över och omförhandla avtalen mellan kommunen och 

landstinget. Syftet är att ta fram ett övergripande samarbetsavtal för omsorg och sjukvård. 

 

Tommy Olsson (C): utökning av ram för 2014 med 4, 5 miljoner kronor för att täcka 

kostnaden från närsjukvården. 

 

Per Gunnar Larsson (S): bifall till Yvonnes Oscarssons yrkande. 

 

Alternativt yrkande 

 

Tommy Olsson (C): närsjukvården ska lyftas ur omsorgsförvaltningens budget för 2014. 

Ärendet skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut om uppsägning av 

avtalet alternativt behålla närvårdsavdelningen. 

 

Tilläggsyrkande 

 

Yvonne Oscarsson (V): om Tommy Olssons yrkande går igenom ska Yvonne Oscarssons 

yrkande vara ett tillägg till Tommys Olssons yrkande. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag på förvaltningens förslag och finner att 

nämnden avslår dessa. 

 

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på vart och ett av yrkandena och finner 

att nämnden bifaller Yvonne Oscarssons yrkande och avslår Tommy Olssons båda yrkanden. 
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Omröstning begärs. 

 

Omsorgsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till Yvonne Oscarssons yrkande. Nej-röst för avslag till Yvonne Oscarssons 

yrkande.  

 

Ja-röst för avslag till Tommys Olssons yrkande. Nej-röst för bifall till Tommy Olssons 

yrkande. 

 

Ja-röst för avslag till Tommys Olssons alternativa yrkande. Nej-röst för bifall till Tommy 

Olssons alternativa yrkande. 

 

Omröstningsresultat 
 

Med 6-nej röster mot 5 ja-röster avslår omsorgsnämnden Yvonne Oscarssons yrkande. 

(§ 71:1) 

 

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster bifaller omsorgsnämnden Tommy Olssons yrkande.  

(§ 71:2) 

 

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster bifaller omsorgsnämnden Tommy Olssons alternativa 

yrkande. (§71:3) 

 

Se bifogat omröstningsprotokoll.  

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonnes Oscarssons tilläggsyrkande 

och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Reservationer 

 

Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S), Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) och Per 

Gunnar Larsson (S): reserverar sig mot punkt två och tre i beslutet. 
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 Diarienummer 

   ON 0004/13 

 

§ 72 

 

Budget 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  
 

1. Förvaltningens förslag till ramar för 2014 godkänns med dessa förändringar: 550 tkr till 

en tjänst som kvalitetsansvarig, 125 tkr för en utökning av 0,2 tjänst för enhetschef inom 

stöd och omsorg. Utökningen av bemanningsenheten, 450 tkr, avslås. Förvaltningens 

alternativa förslag till besparing, att lägga ner avdelningen Nickeln på vård- och 

omsorgsboendet Furugården i Los, avslås. 

 

2. Investeringsramarna för 2014 godkänns. 

 

3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett besparingsförslag på minst 4,5 miljoner kronor 

genom att se över vård- och omsorgsboenden centralt i Ljusdal samt Björkbacka i Järvsö. 

Förvaltningen får i uppdrag att se över eventuella tomma lokaler för användning inom 

stöd och omsorg. 

 

 
Sammanfattning 

 

För individ- och familjeomsorgen (IFO) ser det ekonomiska biståndet ut att behöva utökas 

med 1 000 tkr. Behovet av fler anställda inom IFO:s område är fem socialsekreterare. Inom 

stöd- och omsorg (SO) finns behov av tre tjänster samt utökning av enhetschef med 20 

procent. Psykiatrin behöver köpa en plats för boende för personer med speciella behov. Inom 

äldreomsorgen behöver efter lagkrav nattpersonalen utökas med tio tjänster. Anhörigstödet 

behöver utökas med 50 procent för att kunna täcka även IFO:s och SO:s behov. Antalet 

biståndshandläggare behöver utökas efter förändringar i lagkrav gällande 

biståndshandläggning på vård och omsorgsboende (VoBo). Bemanningsenheten behöver 

utökas med en tjänst för att kunna ha öppet sju dagar per vecka när äldreomsorg (ÄO) samt 

SO arbetar med fasta scheman och inte flextid. En kvalitetsansvarig behöver anställas på 

förvaltningsnivå för att kraven på ledningssystem för kvalitet ska kunna uppfyllas. Dessutom 

finns ett antal faktorer som ej är påverkbara såsom ersättningar för obekväm arbetstid med 

mera. 

 

Totalt bedöms behovet av utökad ram för 2014 vara 15 785 tkr. Om nämnden väljer att följa 

förvaltningens förslag så ryms alla prioriterade utökningar inom ram. Om nämnden vill göra 

egna prioriteringar bedömer förvaltningschefen att det finns två vägar att gå, ett generellt 

besparingskrav över samtliga verksamheter alternativt att ta bort frivilliga verksamheter så 

som UNIK, beroendemottagningen, dagverksamhet för äldre, frivilligcentralen samt 

personligt ombud. Även Arbetsmarknadsenheten (AME) är en verksamhet som kommunen 

inte är skyldig att ha. 

 

Till investeringsbudgeten hör en ombyggnad av centralköket. Kostservice har med hjälp av 

konsult Inge Dahlgren tagit fram ett förslag som innebär ett bättre flöde i storköket och större  
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säkerhet gällande livsmedelshygien. Ombyggnationen beräknas kosta 5 630 tkr vilka behövs 

som ett tillskott i investeringsbudget. 

 

Omsorgsförvaltningen förslår 8 april 2013: 

1. Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ramar, drift 2014. 

2. Omsorgsnämnden begär att kommunstyrelsen utökar ramen för investeringar 2014.  

 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse budgetramar daterad 8 april 2013. 

Konsekvensanalys 1, oförändrat läge, daterad 25 mars 2013. 

Konsekvensanalys 21, kvalitetsansvarig, daterad 26 mars 2013. 

Konsekvensanalys 22, Nickeln och Slottebo, daterad 25 mars 2013. 

Konsekvensanalys 24, AME arbetsmarknadsåtgärder, daterad 25 mars 2013. 

Budgetförslag april ON 2014 daterad april 2013. 

Befolkningsutveckling utdelas på sammanträdet, daterad 18 april 2013. 

 

Yrkanden 

 

Yvonne Oscarsson (V): förvaltningen får i uppdrag att se över en eventuell nedläggning av 

Björkbacka i Järvsö. Pengar ska flyttas från posten en utökning av bemanningsenheten till en 

tjänst som kvalitetsansvarig för omsorgsförvaltningen. En utökning av 0,2 tjänst för 

enhetschef inom stöd och omsorg genom generell besparing. 

 

Yvonne Oscarsson (V) och Tommy Olsson (C): förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett 

besparingsförslag på minst 4,5 miljoner kronor genom att se över vård- och omsorgsboenden 

centralt i Ljusdal och Björkbacka i Järvsö. Förvaltningen får i uppdrag att se över eventuella 

tomma lokaler för användning inom stöd och omsorg. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Yvonne Oscarssons yrkande och 

finner att omsorgsnämnden bifaller Yvonne Oscarssons yrkande. 

 

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

Olssons yrkande och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-04-26 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0421/11 

 

§ 73 

 

Rutin för ärendehantering 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Den nya versionen av årslistan för återkommande/fasta ärenden till omsorgsnämnden antas. 

 

 

Sammanfattning 

 

En ny version av årslistan för återkommande/fasta ärenden till omsorgsnämnden har tagits 

fram. I den nya versionen har de två punkterna gällande ekonomi sammanställts till en punkt, 

nummer ett. Korrigering av felaktig information har gjorts under rubriken ekonomi samt 

under verksamhetsbeskrivning nummer 20. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 6 februari 2013. 

Fasta/återkommande ärenden till omsorgsnämnden daterad 6 februari 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0065/09 

 

§ 74 

 

Sammanställning av nämndens uppdrag till förvaltningen 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Uppdragssammanställningen godkänns.     

 

 

Sammanfattning 
 

Omsorgsnämnden beslutade 22 maj 2008 att aktuell uppdragssammanställning ska redovisas 

till nämnden kvartalsvis. Sammanställningen ska innehålla de uppdrag som förvaltningen fått 

av omsorgsnämnden och som inte är helt genomförda, samt redovisning av vilka uppdrag som 

är genomförda efter senaste redovisningen.  

 

Till sammanträdet den 18 april 2013 har en sammanställning av uppdrag till och med  

13 december 2012, daterad 2012-12-21, skickats ut. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2013. 

Sammanställning av nämndes uppdrag till förvaltningen daterad 21 december 2012. 
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 Diarienummer 

   ON 0109/13 

 

§ 75 

 

Riktlinjer för beslut kring ersättningar till särskilt förordnad 
vårdnadshavare (för ensamkommande barn med uppehållstillstånd) 
 

Omsorgsnämnden beslutar 
 

1. Arvode för särskilt förordnad vårdnadshavare åt ensamkommande barn fastställs enligt 

integrationsverksamhetens förslag till 200 kr/h. Resekostnader ersätts för faktiska 

kostnader för allmänna kommunikationer, eller bilersättning (milersättning) enligt 

Skatteverkets regler för skattefri bilersättning - då allmänna kommunikationer inte är 

tillämpliga. 

 

2. Summan för ersättning per timme skall justeras årligen utifrån förändringen i aktuellt 

prisbasbelopp. För resekostnader justeras bilersättning efter Skatteverkets årliga justering. 

Integrationsverksamheten får i uppdrag att räkna fram den årliga höjningen för båda 

ersättningarna. 

 

3. I omsorgsnämndens delegationsordning görs följande tillägg: Beslut om ersättning till 

särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn, enligt av nämnden fastställt 

arvode, enligt integrationsverksamhetens förslag.  

 

4. Omsorgsnämnden ställer sig bakom integrationsverksamhetens viljeinriktning att så långt 

möjligt rekrytera särskilt förordnad vårdnadshavare ur andra kretsar än befintliga gode 

män. 

 

 

Sammanfattning 

 

När ett ensamkommande barn under 18 år har beviljats uppehållstillstånd, eller om barnet 

redan vid ankomsten har uppehållstillstånd, ska en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) 

utses till barnet. Enligt nu gällande bestämmelser finns det inget lagstöd som ger SFV rätt till 

ersättning i den del som avser vårdnaden, om denne inte samtidigt är familjehemsförälder. 

Det är dock viktigt att den som åtar sig uppdraget som SFV kan erhålla en skälig ersättning, 

bland annat för att kommunen framgångsrikt ska kunna rekrytera SFV. 

Integrationsverksamheten föreslår därför att omsorgsnämnden inför ett arvode SFV för 

ensamkommande barn. Integrationsverksamheten rekommenderar att arvodet fastställs till 

200 kr/h. Resekostnader för SFV ersätts för faktiska kostnader för allmänna 

kommunikationer, eller bilersättning (milersättning) enligt Skatteverkets regler för skattefri 

bilersättning - då allmänna kommunikationer inte är tillämpliga. 

Omsorgsnämnden rekommenderas också att genom tillägg i nämndens delegationsordning 

lämna delegation till socialsekreterare gällande anmälan om behov av SFV när 

vårdnadshavare är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden. Socialsekreteraren anmäler 

alltså till omsorgsnämnden som fattar beslut om ansökan hos tingsrätt om att utse SFV till 

barnet. 
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Även beslut om ersättning till SFV bör delegeras till socialsekreterare för normalfallet, det vill 

säga under 10 h/månad. Ersättning utöver detta bör delegeras till verksamhetschef.  

 

 

Verksamhetens bedömning är att normalt sett bör en omfattning av uppdraget om maximalt 

10 h/månad räcka till. Anmälan om delegationsbeslut om ersättning ska delges 

omsorgsnämnden närmast påföljande nämnd.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse riktlinjer för beslut kring SFV daterad 27 mars 2013. 

 

Yrkande 

 

Tommy Olsson (C): bifall till förvaltningens förslag. 
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 Diarienummer 

   ON 0098/13 

 

§ 76 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
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 Diarienummer 

   ON 0088/13 

 

§ 77 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
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 Diarienummer 

   ON 0073/13 

 

§ 78 

 

Begäran om yttrande till Socialstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0044/13 

 

§ 79 

 

Redovisning av stimulansmedel för äldre 2012 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen till Socialstyrelsen godkänns. 

 

Sammanfattning 
 

Ljusdals kommun ombads 20 mars 2013 lämna en komplettering till Socialstyrelsen utifrån 

att slutredovisning stimulansbidrag 2012 inte skall innehålla några andra medel än det 

erhållna stimulansbidraget. En förklaring skall också lämnas varför kommunen förbrukat mer 

stimulansbidrag inom dessa områden än vad som fanns tillgängligt. 

Förbrukat, enbart stimulansmedel 

 

   
     

Totalt bidrag år 2007-2012,  

10338 tkr 

  

    

Projektnamn 

Förbrukat 

2011, tkr 

Förbrukat 

2012, tkr 

Totalt 

förbrukat 

2007-

2012, tkr 

Rehabilitering 212 99 3617 

Kost/nutrition 308 74 1826 

Demensvård 299 59 2656 

Läkemedelsgenomgångar 6 3 16 

Sociala innehållet 258 216 1030 

Förstärkt läkartillgång 0 0 0 

Förebyggande hembesök 102 65 1194 

Kostnader för 

individbaserad statistik och 

öppna jämförelser 0 0 0 

Summa 1186 516 10338 

 

Ljusdals kommun har valt att satsa egna medel utifrån att omsorgsförvaltningen ansett att 

ovanstående utvalda projekt inom stimulansmedlen varit värda att arbeta med. 

 

Rehabilitering: Fler utbildningsinsatser har genomförts än planerat. 

Demensvård: Ytterligare utbildningsinsatser, handledning samt anslutning till BPSD-registret. 

Sociala innehållet: Anställning av projektledare förlängdes med anledning av att projektet 

behövde slutföras då utbildningar inom bygelgitarrspel pågick. 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-04-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 

 

Förebyggande hembesök: Omsorgsförvaltningen valde att fortsätta/utveckla förebyggande 

hembesök i större omfattning än planerat.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse komplettering förbrukning stimulansmedel daterad 25 mars 2013. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-04-26 

Socialstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0064/12 

 

§ 80 

 

Öppna jämförelser 2012 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 
 

Öppna jämförelser om vård och omsorg om äldre är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och 

Sveriges kommuner och landsting (SKL). Sammanställningen för landets alla kommuner 

finns på SKL:s hemsida: www.skl.se. Se även www.kolada.se 

Öppna jämförelser vänder sig i första hand till verksamheter och beslutsfattare i syftet att 

stimulera till analys, uppföljning och utveckling av verksamheterna. 

 

Brukarundersökningen 2012 omfattar följande huvudområden: kontinuitet och tid, inflytande 

och delaktighet, information, bemötande, trygghet, boendemiljö, mat- och måltidsmiljö, 

utevistelse och sociala aktiviteter samt de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet. 

 

Övriga huvudområden är: tillgänglighet till vård och omsorg, fall, undernäring och trycksår, 

äldres psykiska hälsa, stöd och hjälp efter stroke, stöd i livets slutskede och läkemedel. 

 

Ljusdals kommun ligger generellt bra till i länet. Äldreomsorgen arbetar med många 

förbättringsområden, bemötande, information, trygghet och kost- och måltidsmiljö vilket 

borde få effekter på svaren i brukarundersökningarna.  

 

Många faktorer spelar dock in vad gäller dessa generella brukarundersökningar från 

Socialstyrelsen. Till exempel hur frågorna är utformade och vem det är som svarar. 

 

Ljusdals kommun är med i ett länsövergripande nätverk för Öppna jämförelser. Region 

Gävleborg har varit behjälplig med att analysera materialet Öppna jämförelser.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse öppna jämförelser daterad 3 mars 2013. 

Öppna jämförelser Gävleborg, region Gävleborg daterad 5 april 2013. 

 

 

http://www.skl.se/
http://www.kolada.se/
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 Diarienummer 

   ON 0010/13 

 

§ 81 

 

Verksamhetsredovisning - Handläggarverksamheten 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

I mars 2013 har det inkommit 14 ansökningar om vård och omsorgsboende (VoBo) - från elva 

kvinnor och tre män. Det finns sex ansökningar om VoBo kvar sedan föregående månader 

vilka inte är biståndsbedömda ännu. Handläggarenheten har som mål att handläggningstiden 

på VoBo-ansökningar inte får överstiga en månad. Den ansökan som legat längst är från 1 

februari 2013. 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 elva personer som har tilldelats bifallsbeslut på VoBo. Av dessa så har en person 

hunnit med att få sitt beslut verkställt fram till dagens datum.  Tiden för verkställighet är tolv 

dagar.   

 

Under mars har 13 lägenheter fördelats och verkställigheten väntar besked från kund som 

blivit erbjuden boende men vid dagens datum inte gett besked. Två personer 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, 

till exempel korttidsplats. Under mars har kommunen haft betalningsansvar för fyra personer i 

åtta dagar. Preliminär kostnad beräknas till 32 300 kronor. Kostnaden för medicinskt 

färdigbehandlade under januari till och med mars beräknas till 149 300  kronor.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 april 2013. 

Verksamhetsredovisning handläggarverksamheten daterad 3 april 2013. 

Betalningsansvar medicinskt färdigbehandlade daterad 3 april 2013. 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-04-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 

   ON 0012/13 

 

§ 82 

 

Verksamhetsredovisning - Individ- och familjeomsorgen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Protokollsutdraget skickas till kommunstyrelsen för kännedom.  

 

 

Sammanfattning 
 

Försörjningsstödet inklusive insatser ligger drygt 300 tkr lägre än motsvarande period förra 

året. Det är det ”rena” försörjningsstödet som står för hela nedgången. Att göra någon prognos 

efter tre månader är lite för tidigt men det går i alla fall att konstatera att ökningstakten har 

avstannat. 

 

Antalet arbetslösa ligger kring 50 procent vilket är som de tidigare månaderna men dock lägre 

än motsvarande period förra året. Sjukskrivna med intyg utan ersättning ligger fortfarande 

högt, 14 procent är flera procentenheter högre än motsvarande period förra året. Ej SFI klara 

ligger kvar på låga fyra procent, vilket gör att vi ligger mycket lägre än motsvarande period 

förra året. Antalet barn i familjer som får försörjningsstöd ligger på nio procent och har stigit 

sedan föregående månad. Antal hushåll steg ganska kraftigt i mars månad. Det var liknade 

tendenser föregående år. Antalet hushåll är ändå lägre än motsvarande period föregående år. 

 

Även om det är mycket som är positivt i de siffror som presenteras så finns det orosmoln. 

Personal har varslats hos olika arbetsgivare i kommunen. Det kommer även flyktingar efter 

två år i etableringsreformen. Bara under våren kommer det 17 personer. Arbetsförmedlingen 

har inte, i samma utsträckning som vår tidigare kommunala verksamhet, lyckats få ut dessa 

personer i sysselsättning. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 april 2013. 

Sammanställning daterad 10 april 2013. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-04-26 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0126/13 

 

§ 83 

 

Familjehemsförteckning 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Rapporten om familjehemsplacerade barn år 2012 godkänns.  

 

 

Sammanfattning 

 

Påminnelse har inkommit från Socialstyrelsen om att omsorgsnämnden ska lämna 

uppgifter/förteckning över barn under 18 år som vistas i familjehem eller annat enskilt hem 

till Socialstyrelsen. Uppgifterna ska lämnas varje år senast den 31 januari. Att så inte gjorts i 

år är till följd av att den tidigare uppgiftslämnaren har bytt tjänst och att nuvarande 

utredningssekreterare inte nåtts av uppdraget. Den 3 april 2013 har uppgifterna lämnats till 

Socialstyrelsen. 

 

Under 2012 var det 20 barn och unga under 18 år skrivna i Ljusdals kommun som var 

placerade i familjehem. Av dessa avslutades åtta placeringar under året. Två av placeringarna 

var gjorda med stöd av lagen om vård av unga (LVU) och resterande var på frivillig grund 

med stöd av socialtjänstlagen (SoL). Fem av placeringarna rör ensamkommande flyktingbarn. 

Två av placeringarna rör barn som kommit till Ljusdal som asylsökande tillsammans med sina 

mödrar.  

 

Utöver ovan nämnda placeringar har nio placeringar skett i jourhem, varav ett med stöd av 

LVU. Fyra av dessa har flyktingbakgrund. Två av dem som ingår i förteckningen hade även 

varit placerade i jourhem.  

 

Tillkommer gör också de fem ungdomar som fyllt 18 år men som varit placerade under 2012. 

Samtliga av dessa har varit placerade med stöd av SoL. Två av dem kom till Sverige som 

ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 april 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0222/12 

 

§ 84 

 

Uppskattning till kontaktfamiljer 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Det är viktigt att det finns tillgång till kontaktpersoner/kontaktfamiljer för vuxna, barn, 

ungdomar och vårdnadshavares olika behov. Insatser kontaktpersoner/kontaktfamiljer är en av 

de vanligaste biståndsinsatserna inom socialtjänsten. Insatsen har aldrig tidigare utvärderats.   

 

Den senaste forskningsrapporten visar att insatsen inte har någon förebyggande effekt på lång 

sikt. Den studie som är gjord visar att majoriteten av föräldrarna är nöjda, men studien visar 

också att insatsen inte minskar risken för en ogynnsam utveckling för barn och unga på sikt. 

Forskningsrapporten ställer frågan om huruvida förväntningen är orimlig utifrån insatsens 

kortsiktiga och långsiktiga effekter. Tidigare studier har visat att en avgörande faktor för 

barns och ungas utveckling är skolresultat. Syftet och inriktningen med uppdraget 

kontaktperson/kontaktfamilj skulle kunna utformas tydligare efter individuella behov, till 

exempel för att bryta isolering och ge stöd i skolarbetet. 

 

Under det senaste året har antalet insatser kontaktperson/kontaktfamilj sjunkit med mer än 

hälften i Ljusdal kommun. Anledningen till detta är att nätverksmöten används som en metod 

i utredningsarbetet för att hitta resurser i barnets eget nätverk som kan bli bestående och 

varaktiga, vilket inte kontaktpersoner/kontaktfamiljer blir, vilket även forskning visat. 

 

Bistånd kontaktperson/kontaktfamilj är en förebyggande insats. Ett skriftligt avtal upprättas 

där det framgår vad uppdraget innebär och vilken ersättningsnivå som gäller. 

Omsorgsförvaltningen följer SKLs rekommendationer för ersättning. För särskilt 

kvalificerade uppdrag höjs ersättningsnivån.  

 

Omsorgsförvaltningen bedömer inte att det finns något behov av att skapa en särskild riktlinje 

för att visa uppskattning till kontaktfamiljer. 

   

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 7 februari 2013. 

Uppskattning till kontaktfamiljer daterad 7 februari 2013. 

SKL:s riktlinjer ersättning daterad 27 november 2012. 
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 Diarienummer 

   ON 0474/12 

 

§ 85 

 

Rapport gällande lagändringar inom barn- och familjeenhetens område 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1.  Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 
 
Rapporten beskriver de nyheter i främst socialtjänstlagen, men även LVU, som framkommer i 

propositionen ”Stärkt stöd och skydd för barn och unga” (2012/2013:10). Lagstiftarens syfte 

med förändringarna är att stärka stöd och skydd till barn och unga som far illa eller riskerar att 

fara illa. I rapporten ges exempel på hur lagändringarna, som trädde i kraft 1 januari 2013, 

beaktas av individ- och familjeomsorgen i Ljusdal. I korthet medför lagändringarna följande: 

 

1. Barnrättsperspektivet stärks. Barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra 

åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser. Barn ska kunna framföra sina åsikter i 

frågor som rör dem själva. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes 

inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. 

 

2. Kriterierna för när det finns en skyldighet att anmäla ändras till när man får kännedom om 

eller misstänker att ett barn far illa från tidigare lydelse; kännedom om något som innebär 

att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Vid anmälan bör socialnämnden 

erbjuda ett möte med barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan, om det med 

hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Nämnden ska informera den som gjort anmälan om 

att en utredning har inletts, inte har inletts eller om att en utredning redan pågår. 

 

3. Det är nya regler om omedelbar skyddsbedömning när en anmälan kommit in till 

socialnämnden. En tidsgräns om 14 dagar införs när ett beslut om att inleda eller inte 

inleda en utredning ska ha fattats. Den som berörs av en sådan utredning genast ska 

informeras om att en utredning inletts, såvida inte särskilda skäl talar emot det. 

  

4. När en utredning avslutats utan att någon insats beviljats får nämnden under vissa 

förutsättningar besluta om uppföljning. 

 

5. Det är nya bestämmelser när det gäller barn som vårdas utanför det egna hemmet. Det ska 

ske samråd med annan kommun om det i ett tilltänkt familjehem redan vistas ett barn från 

annan kommun. Socialnämnden ska i samband med ett beslut om placering teckna avtal 

med familjehemmet om nämndens och familjehemmets åtaganden under placeringen. 

 

6. Socialnämnden blir skyldig att ge familjehemmet den utbildning som det behöver. 

Socialnämnden ska se till att de barn och unga som placerats utanför det egna hemmet får 

hälso- och sjukvård. 
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7. Varje barn som är placerat i ett familjehem eller i ett HVB ska ha en särskild 

socialsekreterare som ska ansvara för kontakterna med barnet eller den unge. Den särskilt 

utsedda socialsekreteraren ska besöka barnet regelbundet och i den omfattning som är 

lämplig utifrån barnets behov och önskemål. Socialsekreteraren ska föra enskilda samtal 

med barnet. Barnets socialsekreterare ska vara en annan än den socialsekreterare som har 

kontakt med familjehemmet eller HVB-hemmets personal.  

 

8. Öppna insatser ska kunna beviljas barn som fyllt 15 år även utan vårdnadshavares 

samtycke. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0103/13 

 

§ 86 

 

Frågor-IFO 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

  

1. Informationen noteras till protokollet.  

 

 

Sammanfattning 
 

Utifrån frågeställningar från Maud Jonsson (FP) redovisas svar på frågor om individ- och 

familjeomsorgens (IFO) personal. 

 

Antalet anställda på IFO har ökat från 44 stycken år 2011 till 55 stycken år 2012. Enheten 

barn och ungdom har förstärkts med sex socialsekreterare och ekonomi- och vuxenenheten 

med tre socialsekreterare och två fältsekreterare. Dessutom har en arkivansvarig tillsatts och 

utredningssekreterarfunktionen utökats med 0,5 tjänst. 

 

Under 2011 har nio personer slutat på IFO, och under 2012 åtta personer. Av dessa har nio 

intervjuats utifrån det tidigare uppdraget från socialchef att se över orsakerna till 

personalomsättningen på IFO. Av samtliga som slutat har sju personer fått annat arbete inom 

kommunen, såväl inom utbildnings- som omsorgsförvaltningen. Ur intervjuerna framgår att 

orsakerna till att man söker sig från IFO är att man tagit chansen att söka ett nytt arbete med 

mindre utredning och myndighetsutövning. Personalen har insett hur avancerat och 

kvalificerat arbetet är och vad det krävs av en handläggare för att arbeta professionellt och 

orka hålla ut. 

 

Sjukfrånvaron har ökat från 2011 till 2012. Framför allt är det den längre sjukfrånvaron som 

ökat. Det förekommer både medicinska orsaker och sjukdom på grund av stress. Flera har 

fortsatt att arbeta men varit deltidssjukskrivna. Utredarens intryck är att anpassnings- och 

rehabiliteringsinsatser har skett där det funnits behov av sådana. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2013. 

Sammanfattning av nio avslutningssamtal på IFO 2012 daterad 5 april 2013. 

  

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-04-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 Diarienummer 

   ON 0056/13 

 

§ 87 

 

Tillsyner enligt alkohollagen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Ljusdals kommun är skyldig att utföra tillsyn enligt alkohollagen vid serveringsställen med 

serveringstillstånd. Under februari månad genomfördes tillsyn vid två tillfällen.  

 

Första tillfället var under dagtid 2 februari 2013 då after ski besöktes vid Järvsöbacken och 

Alpbyn i Järvsö samt Stadshotellet i Ljusdal. Denna tillsyn genomfördes i samverkan med 

skattemyndigheten och livsmedelsinspektör. 

 

Det andra tillfället, 16 februari 2013, var natten till den17 februari 2013. Då utfördes 

tillsynerna i enlighet med samverkansavtalet med polisen. Vid detta tillfälle besöktes Pens 

matsalar, Järnvägs och Stadtshotellet i Ljusdal. Dessutom besöktes Condis i Järvsö. 

Inget av tillsynsbesöken resulterade i någon åtgärd. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2013. 

Tillsyner alkohollagen daterad 2 april 2013. 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-04-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

31 

 Diarienummer 

   ON 0021/13 

 

§ 88 

 

Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut under mars månad 2013 godkänns.  

 

 

Sammanfattning  

 

Listor redovisas, daterade 2013-04-03, över delegeringsbeslut fattade under mars 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. 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-04-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

32 

 Diarienummer 

     

 

§ 89 

 

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisningen av ärenden för nämndens kännedom godkänns.  

 

 

Sammanfattning  

 

Lista redovisas över ärenden för nämndens kännedom som inkommit under mars 2013.  

 

För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden: 

 

1. Serveringstillstånd – H.C. Restaurang AB, Dnr ON 113/13. 

 

2. Fördelning av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer, Dnr ON 409/12. 

 

3. Serveringstillstånd H.C. Restaurang AB, Dnr ON 114/13. 

 

4. Serveringstillstånd, Peter Brolin, Dnr ON 116/13. 

 

5. Tillsyn enligt alkohollagen och enligt tobakslagen, Beslut 2013-03-22, Länsstyrelsen 

Gävleborg, Kulturmiljö och folkhälsa, Dnr ON 452/12. 

 

6. Beslut, Socialstyrelsen; Om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med 

våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Dnr ON 409/12. 

 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-04-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

33 

 Diarienummer 

     

 

§ 90  

 

Protokoll för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1.  Redovisningen av protokoll för nämndens kännedom godkänns.  

 

 

Sammanfattning  

 

Lista redovisas över protokoll för nämndens kännedom som inkommit under mars 2013.  

 

För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll: 

 

1. Protokollsutdrag 2013-02-03 KsAu § 23 Begäran från omsorgsnämnden om att 

ekonomresursen på omsorgsförvaltningen förstärks med 1,0 tjänst. Dnr ON 17/12. 

 

 
 


