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 Diarienummer 

   ON 0100/13 

 

§ 115 

 

Tobakstillsyn på Aktiebolaget Öje Bensin 
 

Omsorgsnämnden beslutar 
 

1. Med hänvisning till 9 kap 19 § alkohollagen (2010:1622) meddelas försäljningsförbud av 

folköl i sex månader till AB Öje Bensin, organisationsnummer: 556122-7942, Turistvägen 

39, 820 40 Järvsö. 

 

2. Protokollet justeras omedelbart. 

 

 

Sammanfattning 

 

Butiksinnehavaren förvarade i butikslokalens kontor cider, vin och starksprit. 

Alkoholdryckerna fanns i sådan mängd, och av en del sorterna fanns det flera flaskor, därför 

kan inte uteslutas att alkoholen var avsedd för försäljning för kunder till butiken. 

Butiksinnehavaren uppger att alkoholen endast fanns för eget bruk och ej till försäljning.  

 

Det är inte förenligt med alkohollagen att vid försäljningsställe för folköl inneha 

alkoholdrycker starkare än 3,5 volymprocent. Enligt alkohollagen 3 kap 2 § får detaljhandel 

med spritdrycker endast försälja alkohol starkare än 3,5 volymprocent. Enligt alkohollagen 3 

kap 2 § får inte alkoholdrycker som inte är till för försäljning förvaras i lokalen.  

 

Alkohollagen är mycket tydlig i 3 kap 2 § att alkohol som inte ska säljas i en butikslokal skall 

ej heller förvaras där eller i angränsande utrymme.  

 

Alkoholhandläggaren bedömer att överträdelserna utifrån bestämmelsen i alkohollagen 3 kap 

2 § ”Alkoholdrycker som inte får säljas i en butiklokal får inte heller förvaras i sådan lokal 

eller tillhörande utrymmen”, är så allvarliga att ett försäljningsförbud enligt 9 kap 19 § 

alkohollagen meddelas med sex månader med omedelbar verkställighet efter nämndens 

beslut. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2013. 

 

Jäv 

 

Bengt Åke Jackas (MP): deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

Yrkanden 

 

Tommy Olsson (C): bifall till förslaget. 
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Beslutsexpediering 

2013-06-18 

Förvaltningsrätten Falun 

Gunnar Olsson Öje Bensin 
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 Diarienummer 

   ON 0190/13 

 

§ 116 

 

Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Richard Brännström, vd Ljusdalshem, informerade om utredningen och förslaget om en 

samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun. Sammantaget är hans uppfattning att det 

finns stordriftsfördelar, synergier, möjligheter att effektivisera och naturliga avgångar vid en 

omorganisation. Alla vaktmästare, förutom dem som tillhör fritid och städ, kommer att ingå i 

en samordnad fastighetsförvaltning och tillhöra Ljusdalshem där Ljusdals kommun blir en 

beställare. Det ska vara samma personal som i nuvarande organisation. 

 

Omsorgsnämnden ska lämna ett remissyttrande i ärendet vid nämnden i augusti. 
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 Diarienummer 

   ON 0003/13 

 

§ 117 

 

Information om det ekonomiska läget 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Ärendet återremitteras till omsorgsnämnden i augusti. Förvaltningen får i uppdrag att 

presentera det praktiska arbetet vid en nedläggning av Slottebo alternativt Björkbacka. 

 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ekonomiska slutsatser för förslagen på 

åtgärdslistan förutom de som kallas möjliga men svårgenomförda förbättringar. 

 

 

Sammanfattning 

 

Omsorgsförvaltningen visar i prognosen för 2013 ett underskott på knappt 9,3 miljoner 

kronor. Med anledning av underskottet har förvaltningen sett över ett antal möjliga åtgärder 

för att minska kostnaderna. Besparingsförslagen har tagits fram i ett långsiktigt perspektiv för 

att även ge effekter under kommande år. En lista med förvaltningens förslag på besparingar 

delades ut på sammanträdet i juni.  

 

Förvaltningen fick i april 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. I dagsläget är det mest realistiska alternativet en nedläggning av Slottebo 

demensboende.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2013. 

Konsekvensanalys Slottebo daterad 25 mars 2013. 

Konsekvensanalys Björkbacka daterad 13 juni 2013. 

Presentation daterad 18 juni 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0179/13 

 

§ 118 

 

Remiss; Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget till överenskommelse om samverkan kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Den ska gälla från och med 1 oktober 2013 

och tills vidare. 

 

2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna bifogad handlingsplan för utvecklingsarbete 

under 2013. 

 

3. Kommunfullmäktige föreslås uppdra till berörda facknämnder att årligen besluta om de 

revideringar av överenskommelsen som utarbetats på länsnivå, samt att fastställa den 

länsgemensamma handlingsplanen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Enligt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) från 

januari 2010 ska landsting och kommuner ingå en överenskommelse om samverkan kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning (8a § HSL, 5 kap 8a § SoL).  Förutom lagkraven 

är överenskommelsen också en förutsättning för att kommuner och landsting ska erhålla 

stimulansmedel från staten för utveckling av insatser för målgruppen. För Gävleborgs län 

utgör stimulansmedlen cirka 18 miljoner kronor för 2013.  

 

Kommunerna i länet och Landstinget Gävleborg har sedan 1 november 2012 haft en 

tidsbegränsad överenskommelse som fastställts på tjänstemannanivå. Den upphör att gälla den 

30 juni 2013 och har nu följts upp och reviderats av den arbetsgrupp som tillsattes av 

Länsledning Närvård.  Arbetsgruppen består av Anna Danielsson, socialchef Sandvikens 

kommun, Tommy Stokka, socialchef Bollnäs kommun, Roger O Nilsson, divisionschef 

medicin/psykiatri Landstinget Gävleborg och Ingrid Nilsson, samordnare Region Gävleborg. 

   

Förslaget till överenskommelse och handlingsplan, som bifogas, berör individ- och 

familjeomsorg, handikappomsorg, äldreomsorg och skola/förskola i kommunerna samt 

primärvård, psykiatrisk öppen- och slutenvård och habilitering i landstinget. 

Överenskommelsen och handlingsplanen är av principiell natur. Den bör därför slutgiltigt 

fastställas i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.  

  

Överenskommelsen skall årligen följas upp och revideras och en handlingsplan skall upprättas 

över områden som behöver vidareutvecklas under året.  
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Yrkanden 

 

Birgitta Ek (S): bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-06-26 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0160/13 

 

§ 119 

 

Förslag till ändrad ersättning för beviljad personlig assistans enligt LSS 
till assistansbolag 
 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Ersättningen som Ljusdals kommun betalar ut för ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS till 

externa utförare uppgår till 83 procent av den statliga assistansersättningen enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB), vilket blir 228 kronor per timma för år 2013. I timbeloppet 

ingår grundlön, ob-tillägg, semesterlön och arbetsgivaravgifter.  

 

2. Ett avtal om utbetalning till ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS tecknas med varje extern 

assistansanordnare.  

 

3. Ersättningen för ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS räknas om per den 1 januari varje år. 

Ersättningen utgår ifrån regeringens fastställda timbelopp av den statliga 

assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken (SFB). 

 

 

Sammanfattning 
 

Ljusdals kommun betalade år 2012 ut ersättning för beviljad personlig assistans enligt den 

statliga assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken (SFB) med 267 kronor per timme. 

Totalt betalade Ljusdals kommun ut 1 105 000 kronor för personlig assistans enligt  

LSS 9 § 2 till privata assistansanordnare år 2013.  

 

Regeringens fastställda timbelopp av den statliga assistansersättningen enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB) i år är 275 kr per beviljad timme, vilket även är det belopp 

Ljusdals kommun hittills har betalat ut till externa anordnare. Det belopp som regeringen 

varje år fastställer är den högsta ersättningen per assistanstimme och bör vara vägledande i 

fråga om det ekonomiska stödet från kommunen, enligt regeringens proposition 1992/93:159. 

Det innebär att kommunen inte är skyldig att utbetala ersättning för personlig assistans med 

samma timbelopp som Försäkringskassan betalar enligt socialförsäkringsbalken. Lagen säger 

att LSS-beslut ska motsvara skäliga kostnader för personlig assistans, där det ska ingå 

normala lönekostnader och administrativa kostnader. 

 

När det gäller finansieringen och de ekonomiska förhållandena är det viktigt att skilja på 

personlig assistans beviljad av Försäkringskassan och personlig assistans enligt LSS som  

i sin helhet handläggs, beslutas och finansieras av kommunerna.  

 

Kommunen betalar de första 20 timmar per veckan, för varje kunds assistans, vilket i sin  

tur Försäkringskassan fakturerar kommunen varje månad. För närvarande har 41 personer i 

Ljusdals kommun beviljad assistans från Försäkringskassan och två personer har beviljats 

personlig assistans enligt LSS från kommunen.  
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Vid personliga assistenters sjukfrånvaro har kommunen ansvar för externa 

assistansanordnares personliga assistenters sjuklön, om anordnaren har merkostnader för  

detta. Den externa anordnaren ansöker och får ett beslut om en eventuell utbetalning från 

kommunen. 

 

Ersättning för personlig assistans utgår vid tillfällig utökning, för assistans med LSS-beslut 

samt vid överklagan och i väntan på beslut från Försäkringskassan när privata 

assistansanordnare utför assistansen. Om Försäkringskassan fattar beslut om personlig 

assistans för samma tid som ersättning betalats ut av Ljusdals kommun ska ersättningen 

snarast återbetalas. Beräkningen görs utifrån Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 

12:39 avseende timbelopp för personlig assistans enligt SFB 2013. 

 

Genom att skriva avtal med den externa utföraren och genom att meddela den som fått 

beviljat bistånd om personlig assistans kan man reglera ersättningen. Syftet med avtalet  

är att reglera ersättning med tillhörande frågor med utföraren. 

 

Flera kommuner i Dalarna har redan ändrat sin schablon och betalar mellan 220-223 kronor 

per beviljad timme. Dessutom är ett flertal kommuner i Gävleborgs län på gång att förändra 

sina schablonbelopp. 

 

Yrkanden 

 

Tommy Olsson (C): bifall till förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0195/13 

 

§ 120 

 

Förändring inom Norra Hälsinglands psykiatri 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Britt-Inger Ärfström, verksamhetschef stöd och omsorg, informerade om den information hon 

fått från Elin-Love Rosengren, verksamhetschef vuxenpsykiatriska kliniken Gävleborg och 

Linda Reit, vårdenhetschef psykiatriska mottagningarna i norra Hälsingland, angående att den 

psykiatriska vården i Norra Hälsingland ska nivåstruktureras.  

 

Det innebär att större delen av det psykiatriska mottagningsarbetet kommer att bedrivas i 

Hudiksvall, men att den vuxenpsykiatriska kliniken i Gävleborg kommer att ha kvar 

filialverksamhet i Ljusdal och i Bergsjö. 

 

Filialverksamheterna kommer att erbjuda vissa insatser för patienter med svår psykisk ohälsa 

och låg funktionsnivå. Det kommer att tydliggöras vilka patienter som är berörda och mer 

exakt definieras och planeras för vilka insatser som i fortsättningen ska erbjudas i Ljusdal och 

i vilken omfattning.  

  

Förändringen är enligt Elin-Love Rosengren och Linda Reit nödvändig för att de psykiatriska 

mottagningarna ska kunna leva upp till de utökade kraven på specialistpsykiatri för olika 

vårdinsatser. Det är även ett tuffare ekonomiskt läge och skattemedlen måste användas så 

resurseffektiv om möjligt. Beslutet har föregåtts av både konsekvens- och riskanalyser.  

  

Britt-Inger Ärfström konstaterade att en del patienter kommer att få en lång väg att åka och att 

det kan bli svårt för patienter att få kontinuerlig vård. 
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 Diarienummer 

   ON 0011/13 

 

§ 121 

 

Verksamhetsredovisning - äldreomsorgen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

 

 

Sammanfattning 

 

Under maj månad 2013 har 421 kunder haft någon form av hemtjänst av både externa 

utförare och i Ljusdals kommuns hemtjänst. Äldreomsorgen och de externa utförarna har hos 

dessa kunder planerat ut 9 211 timmar av 9 146 biståndsbedömda timmar. Av de planerade 

timmarna har äldreomsorgen och de externa utförarna utfört 8 568 timmar.  

 

De planerade timmarna är på några områden fler än de beviljade. Det beror på att 

förvaltningen har haft några fler kunder än tidigare där två personer behövs vid besök, det vill 

säga dubbel bemanning.  

 

Under våren har förvaltningen sett över planerad och utförd tid. Den utförda tiden närmar sig 

allt mer den planerade. Arbetet med att följa timmarna och titta extra på bommar och 

avbokningar fortsätter under hösten. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 17 juni 2013. 

Statstik daterad 17 juni 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0012/13 

 

§ 122 

 

Verksamhetsredovisning - individ- och familjeomsorgen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Protokollsutdraget skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 
Sammanfattning  

 

Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser ökade under maj månad. Det ligger något 

högre än motsvarande månad 2012. 

 

Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen har tidigare flaggat för en ökning under 

innevarande år och det kan vara det som syns nu. 

 

Antalet arbetslösa minskade några procent under maj månad men ligger fortfarande över 50 

procent av de som får försörjningsstöd. 

 

Sjukskrivna med intyg, ingen ersättning, minskade något under maj månad, men ligger 

fortfarande över 10 procent. 

 

Antalet ej SFI klara ligger stabilt på fyra procent och har legat där under i stort sett hela året. 

 

Antalet hushåll som får försörjningsstöd ökade under maj månad till den högsta nivån för 

innevarande år. 

 

Antal barn i familjer som får försörjningsstöd minskade något under maj månad och ligger nu 

kring åtta procent. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2013. 

Statistisk sammanställning daterad 7 juni 2013. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-06-26 

Kommunstyrelsen 
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                     Diarienummer 
   ON 0010/13 

 

§ 123 

 

Verksamhetsredovisning - handläggarverksamheten 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Den 31 maj 2013 fanns det tio ansökningar om vård och omsorgsboende (vobo) där utredning 

inte var påbörjad. Den som väntat längst hade gjort det sedan 25 april 2013. 

Det är 17 personer som har fått bifallsbeslut under maj och det är tolv lägenheter som 

fördelats. Totalt under januari till maj är det 53 lägenheter som fördelats. 

 

En person har tackat nej till erbjudet vobo. Åtta personer vistas för närvarande på 

korttidsboende i väntan på vobo. 

 

Den handläggare som utreder och beslutar om vobo börjar nu komma ikapp de ärenden som 

väntat på utredning. Handläggarenheten har som mål att handläggningstiden på vobo-

ansökningar inte får överstiga en månad.  

 

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 maj har kommunen haft betalningsansvar för två personer i 

två dagar. Preliminär kostnad beräknas till 8682 kronor. Kostnaden för medicinskt 

färdigbehandlade under januari-april beräknas till 249 100  kronor. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2013. 

Statistik betalningsansvar maj daterad 4 juni 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0193/13 

 

§ 124 

 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken  
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 Diarienummer 

   ON 0194/13 

 

§ 125 

 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken 
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 Diarienummer 

   ON 0197/13 

 

§ 126 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
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 Diarienummer 

   ON 0196/13 

 

§ 127 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-06-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 

   ON 0097/13 

 

§ 128 

 

Sociala samfonder 2013 
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 Diarienummer 

   ON 0214/13 

 

§ 129 

 

Föreningsbidrag 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Fördela föreningsbidragen för 2013; Bris Nord 19 000 kronor. 

 

2. Fördela föreningsbidragen för 2013; Hörselskadades förening 8 000 kronor. 

 

3. Fördela föreningsbidragen för 2013; Ljusdals reumatikerförening 10 000 kronor. 

 

4. Fördela föreningsbidragen för 2013; RSMH 80 000 kronor. 

 

5. Fördela föreningsbidragen för 2013; BOJ 19 000 kronor utom avtal. 

 

6. Fördela föreningsbidragen för 2013; DHR 5 000 kronor. 

 

7. Fördela föreningsbidragen för 2013; Kvinnojouren Viljan 275 000 kronor enligt avtal. 

 

8. Fördela föreningsbidragen för 2013; BOJ enligt avtal 19 000 kronor. 

 

9. Fördela föreningsbidragen för 2013; HPLS enligt avtal 65 000 kronor. 

 

 

Sammanfattning 
 

För år 2013 skall det fördelas 500 tkr i föreningsbidrag. Det har inkommit sex ansökningar 

om föreningsbidrag och utöver dessa ansökningar finns det tre avtal som skall ingå i 

fördelningen. Avtalen är med Kvinnojouren Viljan, Brottsofferjouren (BOJ) och HPLS. 

Totalsumman på de föreningar omsorgsförvaltningen har avtal med uppgår till 360 tkr, 

återstår således 140 tkr att fördela. 

 

Av de sex föreningar som sökt bidrag är det bara DHR som inte har en komplett ansökan. 

Trots detta föreslår verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen ett bidrag på 5 000 

kronor. Ljusdals reumatikerförening har inte angett någon summa de ansöker om men enligt 

verksamhetsplanen och budgeten för 2013 så räknar föreningen med kommunala bidrag på  

15 000 kronor. Det är samma med RSMH de räknar med 51 000 kronor exklusive hyran om 

65 000 kronor som förvaltningen betalar åt dem. BOJ vill höja sitt avtalsbelopp till 57 000 

kronor, detta låter sig inte göras utan en förhandling därför tar verksamhetschefen med 

ansökan som en ansökan utanför avtalet. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 17 juni 2013. 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-06-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 

Beslutsexpediering 

2013-06-26 

Förvaltningsekonomer 

Sökande föreningar/organisationer 
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 Diarienummer 

   ON 0119/13 

 

§ 130 

 

Nätverk närvård 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Jan Woxberg, samordnare för Nätverk Närvård, och Maria Laurell, utvecklingsstrateg sociala 

välfärdsfrågor Region Gävleborg, berättade om samverkan inom Gävleborgs län genom 

Nätverk Närvård, som är den politiska organisationen och Länsledning Närvård som består av 

tjänstemän. Nätverken är uppdelade i fyra olika regioner genom styrgrupper. 

 

Maria Laurell informerade om de olika överenskommelser inom hälsa, vård och omsorg som 

har skett mellan Socialdepartementet och SKL under 2013. Hon informerade även om de 

olika regionala projekt som bedrivs utifrån dessa överenskommelser. Projektet finns för 

följande områden: barn och unga, psykisk ohälsa, missbruk/beroende och äldre.  

 

Maria Laurell informerade även om Gävleborgs läns nya regionala utvecklingsstrategi 2013-

2020; Nya möjligheter, som regionfullmäktige antog 24 maj 2013. I strategin finns ett 

program för Folkhälsa och ett för Social välfärd.  Arbetet med att ta fram dessa program bör 

påbörjas under 2013. 

 

Jan Woxberg informerade om struktur och organisation för samverkan i Gävleborgs län. 

Strukturen består av dels en politisk och en tjänstemannaorganisation. De verksamheter som 

ingår från kommunerna är den sociala, omsorgen och skolan. Från landstinget ingår hälso- 

och sjukvården. För både den politiska- och tjänstemannaorganisationen finns en 

länsövergripande grupperingen. 

 

I den politiska grupperingen medverkar ordföranden från berörda nämnder och hälso- och 

sjukvården och i tjänstemannaorganisationen deltar förvaltningschefer och divisionschefer. 

Länet är indelat i fyra geografiska områden. I varje område finns en styrgrupp för den 

politiska organisationen i vilken ordförandena från berörda nämnder ingår och landstingsråd 

med ansvar för hälso- och sjukvården. 

 

I tjänstemannaorganisationen finns närvårdsgrupper i vilka verksamhetschefer från berörda 

verksamheter ingår från kommuner och landsting. I tjänstemannaorganisationen finns 

dessutom vårdkedjegrupper i vilka operativa medarbetare ingår. 
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 Diarienummer 

   ON 0064/12 

 

§ 131 

 

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  

 

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

stimulera till analys, uppföljning och utveckling av verksamheterna. 

 

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. Bland annat hur frågorna är utformade och vem det är som svarar. 

 

Region Gävleborg har varit behjälplig med att analysera detta material för Ljusdals kommun 

och Ingrid J deltar i ett länsövergripande nätverk för Öppna Jämförelser.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0069/13 

 

§ 132 

 

Information om statliga stimulansmedel 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

 

 

Sammanfattning 

 

Sveriges Kommuner och Landsting har i december 2012 ingått ett antal 

överenskommelser med regeringen, vilka handlar om stöd till utvecklingsarbete för 

god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. 

 

I Gävleborgs län pågår ett nära samarbete mellan de tio kommunernas socialchefer eller 

motsvarande, landstingets divisionschefer samt Region Gävleborg. Till sammanträdet den 18 

juni 2013 har representanter från regionen och landstinget bjudits in för att redovisa det arbete 

som pågår. Under 2012 har det från flera håll efterfrågats en länsvis, samlad information om 

de olika satsningarna.  

 

Överenskommelserna innebär att en del av de medel som är aktuella är prestationsbaserade 

och fördelas direkt till kommuner och landsting efter avstämning av uppnådd prestation. En 

del är medel som går till läns-/regionnivå och den samordning av det länsgemensamma 

utvecklingsarbetet som finns där. Information om arbetet kommer fortlöpande att 

kompletteras av mer detaljerad information från respektive utvecklingsområde. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2013. 

Information om statliga stimulansmedel daterad 5 juni 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0052/13 

 

§ 133 

 

Start av 18-plus verksamhet för utslussning av ensamkommande barn 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Integrationsverksamheten ges i uppdrag att, i enlighet med vad som är redovisat i 

tjänsteskrivelsen, starta en 18 + verksamhet under hösten 2013. 

 

2. Integrationsverksamheten skall redovisa till omsorgsnämnden hur utvecklingen av 18+ 

verksamheten fortskrider i samband med ordinarie verksamhetsredovisningar. 

 

 

Sammanfattning 

 

Integrationsverksamheten bedömer att en uppstart av en 18 + verksamhet för de 

ensamkommande barn som har uppehållstillstånd och som fyller 18 år kommer att behövas 

under hösten 2013.  

 

En 18+ verksamhet vänder sig till ungdomar med uppehållstillstånd som har fyllt 18 år, och 

som bedöms vara i behov av fortsatt stöd i integreringen och samtycker till detta.  

 

Personalstaben bedöms initialt vara en teamledare (kontorstid) samt efterhand två 

integrationsvägledare som arbetar eftermiddagar/kvällar. Organisatoriskt kan enhetschef på 

boendet Credo fungera som chef över 18+ verksamheten under uppbyggnadsskedet.  

 

Lokalfrågan kan lösas genom befintliga lokaler som utrustas. Ekonomiskt kommer merparten 

av kostnaderna att täckas av återsökning från Migrationsverket. Återstående kostnader kan 

bäras av integrationsverksamheten på egen hand. Integrationsverksamheten önskar för 

närvarande ett beslut av omsorgsnämnden om få att påbörja en start av en 18 + verksamhet 

under hösten. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 4 april 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0085/13 

 

§ 134 

 

Frivilligcentralen 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Jenny Magnusson, anhörigkonsulent i Ljusdals kommun, och Helen Törnqvist, arbetsledare, 

presenterade Frivilligcentralens arbete. I samband med det hade nämnden besök av 

föreningen Lillian Hjorts sygäng som ingår i Frivilligcentralen. 

 

Lillian Hjort presenterade gruppens arbete. Gruppen träffas en gång i veckan då de syr 

tillsammans. För pengarna de får in för sina syalster gör de olika aktiviteter och gruppen 

driver även olika projekt. De har bland annat haft ett projekt där de samlat in och presenterat 

äldre kläder, de har en tillställning där de bjuder personer över 80 år på mat och hade ifjol ett 

projekt mot mobbning där skolorna var engagerade och klasserna fick nominera 

klasskamrater att åka på en resa till Gröna Lund i Stockholm. De bidrar även till den 

återkommande händelsen Alternativ jul. Närmast ska de ha aktiviteter vid Ljusdal i centrum 

där de ska arrangera ringlekar. Förra året när det var ringlekar gjordes en film som heter 

Hälsingelek.  
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 Diarienummer 

   ON 0135/12 

 

§ 135 

 

Kvartalsrapport barn- och ungdomsärenden samt vuxenärenden, IFO 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 
 

 
Sammanfattning 

 

Nyckeltal för barn- och ungdomsärenden samt vuxenärenden har redovisats fram till tredje 

kvartalet 2012. Denna redovisning omfattar helår från och med 2010 till och med 2012 samt 

månadsredovisning till och med maj månad 2013. Familjerätt/familjehem redovisas inte i 

denna del. 

 

Mellan år 2011 och 2012 ökade antalet aktualiseringar för barn- och ungdomsärenden 

(ansökan, anmälan, yttranden) med 103 stycken. Antalet aktualiseringar var högre för 

åldersgruppen barn 0 – 12 år jämfört med åldersgruppen ungdom 13-20 år. Antalet 

aktualiseringar för barn var 300 och för ungdom 217 stycken. I jämförelse med länets övriga 

kommuner har antalet aktualiseringar, mellan åren 2011 till 2012, ökat mest i Ljusdal. En 

ökning på hela 28 procent utifrån den länsövergripande jämförelsen som redovisas i FoU-

rapporten 2013: Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga. Från år 2008 då 

de länsgemensamma mätningarna påbörjades har antalet aktualiseringar av barn och unga till 

socialtjänsten i Ljusdal mer än dubblerats.  

 

Antalet aktualiseringar hittills 2013 för barn 0-12 år har varit 121 stycken och för ungdomar 

65 stycken - totalt barn och ungdom 186. Förra året var det totalt, för barn och ungdom, 208 

aktualiseringar till och med maj månad. 

 

Antalet pågående utredningar maj månad 2013 är 122 stycken och antalet pågående insatser är 

108. Föregående år, 2012, pågick vid samma tidpunkt 88 stycken utredningar och antalet 

insatser var 95. 

 

Antalet unika barn som aktualiserats under 2012 var 378 stycken och 309 stycken år 2011. 

Det totala antalet barn i åldersgruppen 0-20 år i Ljusdals kommun var år 2012 4188 stycken. 

Andelen barn som aktualiserades hos socialtjänsten var alltså 9,0 procent. Procentuellt skiljer 

sig inte Ljusdal nämnvärt från länet i övrigt. Söderhamn och Ockelbo låg på 9,4 procent och 

Ovanåker lägst på 4,5 procent.  

 

Polisen står för de flesta anmälningar till socialtjänsten i Ljusdal under år 2012, 131 stycken 

anmälningar, därefter följer ansökningar från förälder/vårdnadshavare 81 stycken, skolan 70 

stycken, och 41 stycken anmälningar från den egna organisationen. Procentuellt ligger 

Ljusdal lika som övriga kommunerna i länet. Ansökningarna till socialtjänsten görs 

uteslutande av förälder/vårdnadshavare eller den enskilde/barnet, medan anmälningar görs av 

privatpersoner eller myndigheter. 
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Bristande omsorg och relationsproblem i familjen är den vanligaste orsaken till anmälan, 76 

stycken under år 2012, därefter föräldrar övrigt 57 anmälningar, föräldrars missbruk 55 

anmälningar, bristande omsorg/våld inom familjen 50 anmälningar och barnet/den unges 

beteende-/socialt nedbrytande problem. Ljusdal följer procentsatserna i länet. Enligt resultatet 

från länets undersökning lever 48 procent av de barn som anmäls för omsorgssvikt i en sådan 

riskmiljö att barnets grundläggande behov blir eftersatta. 

 

Det utmärkande är att ökningen av antalet aktualiseringar är så markant mellan år 2011 och 

2012, Ljusdal hade den största ökningen i länet. En del av orsaken kan vara att andra 

myndigheter, privatpersoner och fler instanser har fått större kunskap och anmäler i större 

utsträckning än tidigare. En informations- och utbildningssatsning har gjorts gentemot skolan 

och en informationsfolder har producerats. Rutiner och arbetssätt har förändrats och 

samarbetet med andra instanser har förbättrats. Fler handläggare påverkar också tillgänglighet 

och samverkan. Öppenvårdsinsatser inom egen verksamhet har ökat och familjebehandlarna 

har startat upp” SHFB, strukturerad hemmabaserad familjebehandling” vilket förväntas 

förebygga externa placeringar. 

 

Antalet aktualiseringar för vuxenärenden har ökat från 251 stycken år 2011 till 333 stycken år 

2013. Vad gäller vuxenärenden finns ingen jämförande statistik att tillgå i länet. FoU Välfärd 

Region Gävleborg har för avsikt att starta en liknande jämförelse för vuxna i länet, men det 

kräver att aktualiseringskoder och bakgrundskoder är lika i länet.  

 

Antalet pågående utredningar var 31 den 31 maj 2013 och föregående år vid samma tidpunkt 

34. Pågående insatser för vuxna var till och med maj månad 60 och unika personer var 52 

stycken. Vid samma tidpunkt förra året pågick 44 insatser för 40 unika personer.  

 

Under 2012 kom från polisen 177 anmälningar, den enskilde 45 ansökningar, 

beroendemottagningen 25 aktualiseringar, anhörig/närstående 31 anmälningar, sjukvård 16 

anmälningar, privatpersoner sex anmälningar och privatperson anonym två anmälningar. 

 

De flesta anmälningar är LOB:ar (lagen om omhändertagande av berusade personer); 120 

stycken år 2012. Därefter kommer anmälan om alkoholmissbruk 80 aktualiseringar, 

blandmissbruk 32, övrigt 28, narkotikamissbruk 27, analysbesked 21 och Smadit (Samverkan 

mot droger och alkohol i trafiken) 15 aktualiseringar. 

 

Av de totalt 333 aktualiseringar som inkom under 2012 inleddes utredning i 117 ärenden, 38 

aktualiseringar kopplades till pågående ärenden. 

 

Under 2012 var öppenvård internt (beroendemottagningen) den vanligaste förekommande 

insatsen med 50 insatser, (antal unika personer 46), SoL-placering HVB 50 insatser, (28 unika 

personer), samtal socialsekreterare nio insatser, (nio unika personer), kontaktperson/familj 

åtta insatser,(åtta unika personer), placering LVM fyra insatser (tre unika personer), med 

flera. 

 

I jämförelse mellan åren 2011 och 2012 har antalet aktualiseringar också ökat mycket i 

vuxengruppen, 82 fler aktualiseringar, en ökning på 33 procent. Antalet LOB:ar från polisen 

står för de flesta aktualiseringarna och torde stå för en stor del av ökningen. Vad gäller antalet  
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inledda utredningar så är skillnaderna inte så stora mellan de första fem månaderna 2012 och 

de fem första månaderna 2013. Pågående utredningar håller sig också konstant månad efter  

 

månad och är runt 30 stycken. Pågående insatser för vuxna har ökat i omfattning och den egna 

öppenvårdsbehandlingen står för en stor del av insatserna. Även insatser från fältsekreterarna 

har ökat markant under våren 2013.   

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0007/11 

 

§ 136 

 

Val och förordnanden 2011-2014, val till AU 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Per-Gunnar Larsson (S) väljs till ny ledamot i omsorgsnämndens arbetsutskott. 

 

2. Yvonne Oscarsson (V) väljs till ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott. 

 

3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 

 

 

Sammanfattning 

 

Lisbeth Embretsen Englund (V) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sitt 

uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden. Lisbeth Embretsen Englund har även haft ett 

uppdrag som ledamot i nämndens arbetsutskott. 

 

Yrkanden 

 

Birgitta Ek (S): föreslår Per-Gunnar Larsson (S) som ny ledamot i omsorgsnämndens 

arbetsutskott. 

 

Ordföranden: föreslår Yvonne Oscarsson (V) som ny ersättare i omsorgsnämndens 

arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Birgitta Eks yrkande. Ordförande 

finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till eget yrkande. Ordförande finner att 

nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-06-26 

Per-Gunnar Larsson 

Yvonne Oscarsson 

Ann-Charlotte Eriksson, löneenheten 

Förtroendemannaregistret 
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 Diarienummer 

   ON 0007/11 

 

§ 137 

 

Val och förordnanden 2011-2014, ordförandebeslut 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Förordna Per-Gunnar Larsson (S) att vara delegat för nedanstående ärenden: 

 

Beslut om omedelbart 

omhändertagande 

6 § LVU  

 

Beslut om omhändertagande 

enligt 6 § LVU ska upphöra 

9 § LVU 

 

Beslut om hur vården ska 

ordnas och var den unge ska 

vistas under vårdtiden 

11 § 1 st LVU  

Beslut att den unge får vistas 

i det egna hemmet 

11 § 2 st LVU  

Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 

27 § LVU  

Begäran om biträde av 

polismyndighet för att 

genomföra 

läkarundersökning av den 

unge 

43 § 1 pkt LVU  

Begäran om biträde av 

polismyndighet för att 

genomföra beslut om vård 

eller omedelbart 

omhändertagande 

43 § 2 pkt LVU  

 

Beslut om omedelbart 

omhändertagande 

13 § LVM  

 

Sammanfattning 

 

En ordinarie ledamot i omsorgsnämndens arbetsutskott har beviljats entledigande från sitt 

uppdrag. Ett fyllnadsval av ny ledamot har gjorts vid dagens sammanträde. 

 

Lisbeth Embretsen Englund (V) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sitt 

uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden. Lisbeth Embretsen Englund har även haft ett 

uppdrag som ledamot i nämndens arbetsutskott. 

 

Yrkanden 

 

Ordförande: föreslår att Per-Gunnar Larsson (S) som ny ledamot i omsorgsnämndens 

arbetsutskott ska vara delegat för ärenden i föreslaget beslut. 
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Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till eget yrkande. Ordförande finner att 

nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-06-26 

Per-Gunnar Larsson 

Marita Wikström, förvaltningschef 

Thomas Renshammar, verksamhetschef 

Catharina Plomér, enhetschef 

Laila Eriksson Wigg, enhetschef 
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 Diarienummer 

   ON 0180/13 

 

§ 138 

 

Remiss; Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

1. Kommunfullmäktige föreslås tillstyrka förslaget om fortsatt arbete för att ta fram en 

rekommendation på hur ett samordningsförbund kan formas i Gävleborgs län.  

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att det i rekommendationen ska finnas en ekonomisk 

analys där det tydligt framgår vilket finansiellt åtagande var och en av de fyra parterna 

förbinder sig till.  

3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att det i det fortsatta arbetet ska finnas kommunala 

representanter som utses av de 10 kommunerna gemensamt. 

 

Sammanfattning 

 

Landstinget Gävleborg har tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utrett 

förutsättningar för att etablera ett Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg. 

 

Lagen om finansiell samordning (Finsam) trädde i kraft 1 januari 2004. Syftet är att ge 

möjlighet till att inom rehabiliteringsområdet samordna försäkringskassa, arbetsförmedling, 

kommuner och landsting. Med gemensamma resurser kan verksamheten organiseras mer 

effektivt och bidra till att myndigheternas gemensamma kompetens nyttjas effektivt.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 29 maj 2013. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-06-26 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0188/11 

 

§ 139 

 

Delegeringsordning för omsorgsnämndens verksamheter 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Godkänner förslaget till delegeringsordning för omsorgsförvaltningen med av nämnden 

påtalade förändringar. Ändringarna i dokumentet redovisas för nämnden i augusti. 

 

2. Uppdrar åt förvaltningen att bevaka fortsatta förändringar i lagstiftning, med mera, som 

gör det nödvändigt att ytterligare uppdatera delegeringsordningen. 

 

 

Sammanfattning 
 

Framförallt på grund av ny lagstiftning och utökat ansvar för kommunen har nya avsnitt 

tillfogats delegeringsordningen. Det gäller bland annat tillsynen enligt tobakslagen och lag om 

handel med vissa receptfria läkemedel. Vidare har socialförsäkringsbalken ersatt den tidigare 

allmänna försäkringslagen och även inom andra lagrum har nya paragrafer tillkommit. Därtill 

har i jämförelse med den tidigare delegeringsordningen nya verksamheter knutits till 

omsorgsförvaltningen.  

 

Beslutsunderlag 

 

Delegeringsordning omsorgsnämnden daterad 5 juni 2013. 

Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0137/13 

 

§ 140 

 

Förslag till riktlinjer för intraprenader i Ljusdals kommun 
 

Omsorgsnämnden beslutar   
 

1. Föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget till riktlinjer för intraprenader med 

reservation för punkten 2.1. organisation, där skrivningen att intraprenader skall vara 

direkt underställda förvaltningschef bör ersättas av att intraprenader ska ligga i samma 

nivå i organisationen som jämförbara enheter inom ordinarie förvaltningsorganisation. 

 

2. Föreslår kommunstyrelsen att understryka vikten av att det vid alla beslut om 

intraprenader finns ett tydligt syfte och en genomlysande jämförelse med ordinarie 

organisationsform.  

 

 

Sammanfattning 

 

Utredningen ger förslag till riktlinjer för användande av intraprenader som alternativ 

driftsform inom kommunens verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2013. 

 

Yrkanden 

 

Tommy Olsson (C): bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-06-26 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0144/13 

 

§ 141 

 

Förslag till ny alkoholtaxa 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

  

1. Kommunfullmäktige föreslås anta en ny taxa för alkoholhandläggningen enligt angivet 

förslag. Avgifterna ska gälla från 1 januari 2014. 

 

2. Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa förslaget till ny alkoholtaxa. Den nuvarande 

alkoholtaxan bifogas handlingarna till kommunstyrelsen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Alkoholhandläggningen är en taxefinansierad verksamhet inom kommunen som enligt lag får 

vara självfinansierad, det vill säga de utgifter som verksamheten genererar kan täckas genom 

avgifter som betalas av de som nyttjar systemet. Ljusdals kommun förändrade taxan för 

alkoholhandläggningen senast 2011 för att möta ökade kostnader när lagen skärptes. Vid 

uppföljning har det sedan visat sig att avgifter för vissa typer av tillstånd saknas i taxan samt 

att graden av självfinansiering inte är tillräckligt hög, det har därför varit nödvändigt att se 

över taxan ännu en gång. Nuvarande taxa är självfinansierad till cirka 60 procent, i det nya 

förslaget når omsorgsförvaltningen upp till 75-80 procent, vilket är den procentsats 

förvaltningen i dagsläget tror kan nås med tanke på kommunens storlek. 

 

Bedömningen från kommunens alkoholhandläggare är att det finns fyra typer av utredningar 

vid tillståndsgivningen. Det finns därför fyra nivåer på ansökningsavgifterna som bygger på 

hur stor insats det krävs för att kunna utreda ansökan. Nytt i denna taxa är en rättvisare rörlig 

taxa med lägre avgift för de med liten alkoholförsäljning och högre för de som säljer mer, 

avgift för öppettider utöver alkohollagens rekommendationer, sanktionsavgifter för den som 

inte lämnar restaurangrapport, rörlig taxa för permanenta tillstånd till slutna sällskap samt 

uppräkning med avrundning varje årsskifte. Tillägg har också gjorts för några tillståndstyper 

som saknas i nuvarande taxa. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2013. 

Avgifter tillstånd alkohol 2013 daterad 19 juni 2013. 

Förslag avgifter tillstånd alkohol 2014 daterad 19 juni 2013. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-06-26 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0262/08 

 

§ 142 

 

Serveringstillstånd - Legy HB 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Bestrider jävssituation i beslutsfattandet och vidhåller till förvaltningsrätten i Falun att 

beslutet har fattats i laga ordning.  

 

 

Sammanfattning 
 

Förvaltningsrätten i Falun förelägger omsorgsnämnden i Ljusdals kommun att bemöta 

klagandens jävsinvändning, enligt aktbilaga 1, i överklagan av omsorgsnämndens beslut om 

att utfärda varning till Legy HB med serveringstillståndet vid Condis Bar och Kök, Järvsö. Se 

bilagor med beslut från omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-07-25, § 33 respektive beslut 

2012-11-15, § 227, diarienummer ON 0262/08. 

 
Jävsinvändningen handlar om, enligt restaurangägaren: (citat från överklagan) ”att en person 

som var med och fattade beslutet i omsorgsnämnden är boende i samma fastighet som Condis 

Bar och Kök och har sedan starten av verksamheten motarbetat och klagat på Condis Bar och 

Kök. Hennes agerande mot både fastighetsägaren och Condis Bar och Kök har efter 

förhandlingar i hyresnämnden fått till följden att hon skall lämna sin hyreslägenhet. Detta är 

ett klart fall av jäv hon borde självklart inte deltagit i beslutet. I stället uttalar hon sig i 

tidningen efter omsorgsnämndens beslut och säger att det var en enig nämnd trots att det 

fanns ett yrkande på erinran som ställdes mot varning,”. 

 

Omsorgsnämnden bestrider att det skulle ha varit en jävsituation vid omsorgsnämndens 

sammanträde 21 juni 2012, då det beslutades att utdela en varning till Legy HB med 

serveringsställe Condis Bar och Kök i Järvsö. 

 

Omsorgsnämnden anser att för att det skall uppstå en jävsituation skall en ledamot anmäla att 

den är jävig alternativt att någon ledamot i nämnden anmäler att den anser att någon av 

nämndens ledamöter är jävig. Ingen anmälde jäv till nämndens ordförande vid detta tillfälle. 

En person är jävig enligt 11 § förvaltningslagen om vederbörande har ett rättsligt (sakägarjäv) 

eller faktiskt (intressejäv) intresse i saken, alternativt att någon närstående till den personen 

har ett sådant intresse (släktskapsjäv). Omsorgsnämnden anser inte att någon i nämnden kan 

vara i en jävsituation bara för att den hyr en lägenhet av samma fastighetsägare i samma 

fastighet som restaurangrörelsen är belägen. 

 

Vad gäller omsorgsnämndens oenighet så hade en delegat en avvikande åsikt och begärde 

votering, se bifogat protokoll. Inför beslutet anmälde ingen av ledamöterna avvikande 

mening. I enlighet med förvaltningslagen § 19; när beslut fattas av flera gemensamt kan den 

som deltar i avgörandet reservera sig mot detta genom att låta anteckna avvikande mening. 

Den som inte gör det skall anses ha biträtt beslutet. 
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Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 30 maj 2013. 

Protokollsutdrag daterat 15 november 2012. 

Protokollsutdrag daterat 25 juli 2012. 

Protokollsutdrag daterat 21 juni 2012. 

Föreläggande daterat 21 maj 2012. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-06-25 

Förvaltningsrätten i Falun 
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 Diarienummer 

   ON 0056/13 

 

§ 143 

 

Tillsyner enligt alkohollagen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Information noteras till protokollet 

 
 

Sammanfattning 

 

Under april månad 2013 genomfördes sex tillsyner enligt alkohollagen. Två av dem 

föranledde påpekanden. Ingen sanktionsutredning inleddes.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2013. 

Tillsyner alkohollagen daterad 14 juni 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0055/13 

 

§ 144 

 

Delegeringsbeslut alkohollagen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Delegeringsbeslut alkohollagen redovisas för omsorgsnämnden gällande april 2013. 

 

Beslutsunderlag 

 

Delegeringsbeslut april 2013 daterad 14 juni 2013. 
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 Diarienummer 

   ON 0021/13 

 

§ 145 

 

Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut under maj månad 2013 godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas, daterade maj 2013, över delegeringsbeslut fattade under maj månad 2013 

enligt SoL inom äldreomsorg och stöd och omsorg, enligt LSS inom stöd och omsorg samt 

över delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen avseende utredning och 

behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, LVM och LVU. 
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 Diarienummer 

     

 

§ 146 

 

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 maj till och med 

17 juni 2013.  

 

För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden: 

 

1. Beslut Socialstyrelsen 2013-05-28 gällande klagomål avseende det särskilda boendet 

Gullvivan, dnr ON 143/13. 

 

2. Svar på Kommunals begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6 a arbetsmiljölagen, 

dnr ON 207/13. 

 

3. Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-06-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

44 

 Diarienummer 

     

 

§ 147 

 

Protokoll för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

2. Redovisningen av protokoll för nämndens kännedom godkänns.  

 

 

Sammanfattning  

 

Lista redovisas över protokoll för nämndens kännedom som inkommit under april till och 

med 15 juni 2013.  

 

För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll: 

 

1. Protokollsutdrag 2013-05-02, KS §141; Behov av investeringsmedel för ombyggnad 

på gymnasieskolan. Dnr ON 117/13 

 

2. Protokollsutdrag 2013-04-29, KS §100; Bokslut 2012, Dnr ON 78/13 

 

3. Protokollsutdrag 2013-04-29, KS §99, Revisionsberättelse 2012 för Ljusdals kommun. 

Dnr ON 177/13 

 

4. Protokollsutdrag 2013-05-30, KS §156, Prognos per april 2013. Dnr ON 3/13 

 

5. Protokollsutdrag 2013-06-10, KF §129, Budgetramar 2014, Dnr ON 4/13 

 

 

 
 


