
 PROTOKOLL 

                                                               
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-09-26 

 

 

Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30 - 16:00 

 

Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande 

 Maria Andersson (S) 

 Birgitta Ek (S) 

 Per Gunnar Larsson (S) 

 Mona Wandel (SRD)  

 Yvonne Oscarsson (V), § 171-179, 182-191  

 Marie-Louise Hellström (M) 

 Kenneth Hedman (M), tjänstgörande ersättare för Ulf Hansson (M) 

 Tommy Olsson (C) 

 Bengt Åke Jackas (MP) 

 Maud Jonsson (FP) 

 

 

Övriga deltagande Marita Wikström, förvaltningschef 

 Kerstin Karell, nämndsekreterare 

Thomas Renshammar, verksamhetschef individ- och 

familjeomsorgen, § 171, 175-183,191 

Catharina Plomér, enhetschef barn och ungdom, § 171 

Margareta Larsson, utredare, § 171 

K G Englund verksamhetschef arbetsmarknadsenheten,  

§ 172-183,186- 191 

Margareta Nybom Persson, verksamhetschef 

handläggarverksamheten, § 172-183, 186-191 

Anders Åbom, utredare, § 172-174 

Britt-Inger Ärfström, verksamhetschef stöd och omsorg, § 174-

183,186-191 

Ingrid Sundström, verksamhetschef äldreomsorg, §174-179, 183,  

186-191 

Malin Wiklund, ekonom, § 175-191 

Jenny Olsson, ekonom, § 175-191 

Lennart Diamant, alkoholhandläggare, § 184-185, 190 

Ann Hamrén, personalföreträdare, § 172-190   

Journalist, § 182-183, 186-191   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-09-26 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

2 

 

 

Utses att justera Per Gunnar Larsson  

 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, förvaltningshuset, Ljusdal 2013-10-01 

 
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 171-191 
 Kerstin Karell 

  
Ordförande  ...........................................................................  
 Markus Evensson 

 
Justerande  ...........................................................................  

 Per Gunnar Larsson 

 

   

 
  



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-09-26 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

3 

 

ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Forum Omsorgsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2013-09-26 

 

Datum för anslags upprättande 2013-10-02 

 

Datum för anslags nedtagande 2013-10-24 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, förvaltningshuset, Ljusdal 

 

 
Underskrift ………………………………………………………………… 

 Kerstin Karell 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-09-26 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

4 

 

Innehållsförteckning                Sid 
 

§ 171  Begäran om yttrande och handlingar ........................................................................ 5 

§ 172  Sammanträdesdagar omsorgsnämnden 2014 ........................................................ 6 

§ 173  För yttrande till omsorgsnämnden gällande medborgarförslag från personalen 
på Solrosen gällande utemiljön vid Öjegården i Järvsö .................................................... 8 

§ 174  Sammanställning lex Sarah 2013 .............................................................................. 9 

§ 175  Verksamhetsredovisning - äldreomsorgen 2013 ................................................... 10 

§ 176  Svar på enkätfrågor, studerande vid vård- och omsorgsprogrammet Ljusdal .. 12 

§ 177  Anhörigråd inom äldreomsorgen 2013 .................................................................... 13 

§ 178  Verksamhetsredovisning - handläggarverksamheten 2013 ................................ 14 

§ 179  Verksamhetsredovisning - stöd och omsorg 2013 ................................................ 16 

§ 180  Verksamhetsredovisning - arbetsmarknadsverksamheten 2013 ........................ 18 

§ 181  Arbetsmarknadsenheten sommarpraktik 2013 ...................................................... 19 

§ 182  Verksamhetsredovisning - individ- och familjeomsorgen 2013 ........................... 21 

§ 183  Redovisning av försörjningsstöd - individ- och familjeomsorgen 2013 .............. 22 

§ 184  Tillsyner enligt alkohollagen 2013 ............................................................................ 24 

§ 185  Delegeringsbeslut alkohollagen 2013 ..................................................................... 25 

§ 186  Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2013 ......................... 26 

§ 187  Ärenden för omsorgsnämndens kännedom ........................................................... 27 

§ 188  Protokoll för omsorgsnämndens kännedom ........................................................... 28 

§ 189  Omsorgsnämndens mål 2014 .................................................................................. 29 

§ 190  Skrivelse angående nedläggningen av Slottebo i Ljusdal ................................... 30 

§ 191  Budget 2014 ................................................................................................................ 32 

 
 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-09-26 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

5 

 Diarienummer 

   ON 0417/12 

 

§ 171 

 

Begäran om yttrande och handlingar 
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 Diarienummer 

   ON 0277/13 

 

§ 172 

 

Sammanträdesdagar omsorgsnämnden 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Föreslagna sammanträdesdagar för omsorgsnämnden 2014 antas. 

 

 

Sammanfattning 

 

Förslaget nedan är ett resultat av ett önskemål från omsorgsförvaltningen om att byta 

nämndsdagar med utbildningsnämnden från torsdagar till onsdagar för att underlätta 

planeringen för övriga möten inom förvaltningen och länet. Eftersom 

utbildningsförvaltningen planerar efter skolår är förslaget att byte av nämndsdagar sker från 

och med augusti 2014. 

 

Torsdagen den 17 april är skärtorsdagen varför nämnden i april är flyttad till tisdagen den 15 

april. Ärendeberedningen onsdagen den 30 april är flyttad till tisdagen den 29 april och 

ärendeberedningen den 28 maj är flyttad till tisdagen den 27 maj. Detta med anledning av att 

de onsdagarna ligger intill helgdagar. 
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Sammanträdesdagar 2014: Ärendeberedning, arbetsutskott och omsorgsnämnd 

 

Ärendeberedning kl.08.30 

onsdagar (oavsett byte av 

nämndsdag) 

Arbetsutskott kl.8.00  Omsorgsnämnd kl.8.30  

 

8/1 

 

23/1 torsdag 

 

23/1 torsdag 

 

29/1 

 

13/2 torsdag 

 

13/2 torsdag 

 

26/2 

 

13/3 torsdag 

 

13/3 torsdag 

 

2/4 

 

15/4 tisdag 

 

15/4 tisdag 

 

29/4 (tisdag) 

 

15/5 torsdag 

 

15/5 torsdag 

 

27/5 (tisdag) 

 

12/6 torsdag 

 

12/6 torsdag 

 

13/8 

 

27/8 onsdag 

 

27/8 onsdag 

 

10/9 

 

24/9 onsdag 

 

24/9 onsdag 

 

8/10 

 

22/10 onsdag 

 

22/10 onsdag 

 

5/11 

 

19/11 onsdag 

 

19/11 onsdag 

 

26/11 

 

10/12 onsdag 

 

10/12 onsdag 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 september 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Utbildningsnämnden för kännedom 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0257/13 

 

§ 173 

 

För yttrande till omsorgsnämnden gällande medborgarförslag från 
personalen på Solrosen gällande utemiljön vid Öjegården i Järvsö 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Kommunfullmäktige föreslås bifalla medborgarförslaget. 

 

 

Sammanfattning 

 

Solrosens personal på vård- och omsorgsboendet Öjegården i Järvsö har skickat ett 

medborgarförslag till kommunfullmäktige i Ljusdal. Medborgarförslaget handlar om att de 

vill göra utemiljön bättre för de boende på Öjegården.  

 

Förslaget är positivt och bör utredas. AB Ljusdals Servicehus är ägare av fastigheten och bör 

tillfrågas om hur detta kan genomföras. 

 

Bifall till medborgarförslaget så tillvida att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att verka i 

förslagets anda. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 16 september 2013 

Medborgarförslag daterat 15 maj 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0254/13 

 

§ 174 

 

Sammanställning lex Sarah 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Rapportering av ärenden enligt lex Sarah för perioden den 1 juli 2013 till och med den 15 

september 2013 godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

För första halvåret 2013 rapporterades totalt 15 händelser enligt lex Sarah, varav två formellt 

inte hör till denna kategori. För perioden den 1 juli 2013 till och med den 15 september 2013 

har ytterligare fem ärenden tillkommit. 

 

Tre av de nya ärendena har då detta skrivs ännu inte utretts färdigt. Ett ärende avser misstänkt 

stöld, ett bristande bemötande samt tre utebliven omvårdnad. Inget av dessa ärenden bedöms 

vara allvarligt.  

 

Av årets hittills 20 ärenden berör elva äldreomsorg, ett av dem dock enskild verksamhet.  

Fem ärenden avser stöd och omsorg (SO), varav ett både SO och Arbetsmarknadsenheten 

(AME). Tre ärenden berör AME varav ett både AME och SO.  Två ärenden avser individ- och 

familjeomsorgen (IFO), varav ett inte gäller vår personal. 

 

Utöver lex Sarah har tre ärenden med kundklagomål utretts och besvarats samt ett yttrande till 

Socialstyrelsen efter anmälan från en före detta anställd.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2013 

Sammanställning av lex Sarah daterad 13 september 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0011/13 

 

§ 175 

 

Verksamhetsredovisning - äldreomsorgen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

 

 

Sammanfattning 

 

Hemtjänst 

Under augusti månad 2013 har 432 kunder haft någon form av hemtjänst av externa utförare 

och Ljusdals kommuns hemtjänst. Äldreomsorgen och de externa utförarna har hos dessa 

kunder planerat ut 9 618 timmar av 9 284 biståndsbedömda timmar. Att de planerade är högre 

än biståndsbedömda beror till stor del på att om kunden har behov av dubbelbemanning så 

planeras det ut av ansvarig chef för hemtjänst. Av de planerade timmarna har äldreomsorgen 

och de externa utförarna utfört 8 437 timmar. Kunder som avbokat och blivit inlagda på 

sjukhus syns i statistiken som 826 timmar denna månad. Totalt i hela hemtjänsten är det 355 

timmar som har planerats men ej utförts. Förvaltningen ska undersöka om det är specifika 

insatser som ej utförs och varför de ej utförs. 

 

Hemsjukvård 

Den första februari tog Ljusdals kommun över hemsjukvården från landstinget utifrån en 

skatteväxling. Kommunen tog över 160 patienter med hemsjukvårdsbeslut. Idag har 

kommunen 196 patienter. Fram till sommaren 2013 låg patientantalet på mellan 160-170. En 

ökning har skett under sommaren senare hälft. De nya patienterna har kommit från sjukhus 

och hälsocentral med en liten övervikt från sjukhus. Under hösten planeras uppföljningar på 

varje ärende tillsammans med distriktssköterska och rehabteamet för att se att patienterna 

fortfarande uppfyller kriterierna för hemsjukvård. Vårdplaneringar från sjukhus och 

hälsocentraler med alla professioner fungerar inte helt tillfredsställande trots påstötningar från 

kommunen. Det är viktigt att landstinget informerar för att vi ska kunna göra en bra 

bedömning inför patientens hemgång. 

 

Vård- och omsorgsboende 

Idag finns 316 platser på vård- och omsorgsboende fördelat på hela kommunen (Slottebo 

inräknat). Växelvård/korttidsplatser är fördelat på åtta platser på närvårdsavdelningen och 14 

platser på Furugården i Los. Då förvaltningen det senaste året sett att behovet av boende 

minskat och färre sökt bistånd i form av vård- och omsorgsboende så har förvaltningen totalt 

22 lediga lägenheter i hela kommunen varav sex används som växelvård/korttidsplats 

(Slottebo inräknat). 

 

Utbildningsinsatser 

 I höst har sju stycken ungdomar börjat vård- och omsorgsprogrammet i Ljusdal. Det känns 

mycket bra då det i våras var endast en sökande. 
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Satsningen omvårdnadslyftet fortsätter. I den satsningen kan redan tillsvidareanställd personal 

inom äldreomsorg, och i höst även inom stöd och omsorg, studera till undersköterska. Tio 

anställda avslutade sin utbildning med godkända betyg i maj. Vi räknar med att ytterligare tio 

anställda avslutar sina studier i december och att tio avslutar i maj 2014.  

 

I september påbörjar ytterligare en grupp sina studier via omvårdnadslyftet. Det är tolv 

anställda: tre från äldreomsorg, fyra från stöd och omsorg samt fem från 

arbetsmarknadsenheten (Hantverkargården). 

En kurs i hemsjukvård med nio deltagare från hemtjänsten, vilka redan är utbildade 

undersköterskor, startade i september och kommer att under en termin läsa hemsjukvård 100 

poäng. 

 

Social dokumentation fortsätter i höst. All personal inom stöd och omsorg samt äldreomsorg 

ska gå utbildning i dokumentation; totalt tolv timmar om vad, varför och hur jag som personal 

dokumenterar kring kommunens kunder. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 16 september 2013 

Statistik daterad 16 september 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0286/13 

 

§ 176 

 

Svar på enkätfrågor, studerande vid vård- och omsorgsprogrammet 
Ljusdal 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1.Informationen noteras till protokollet.  

 

 

Sammanfattning 
 

Under sommaren har det skickats ut 50 enkäter till studerande vid Komvux samt 33 enkäter 

till studerande vid vård- och omsorgsprogrammet för ungdomar på Slottegymnasiet. Enkäten 

skickades till de elever som avslutade sin utbildning under perioden 2010-2013. Av 88 

enkäter så har 42 svar lämnats in, en svarsfrekvens på cirka 50 procent.  

 

Svar fråga 1: Hur kommer det sig att du valde att gå vård- och omsorgsprogrammet?  

Där svarar eleverna att de vill arbeta med människor, tycker att jobbet verkar intressant samt 

att de vill vidareutbilda och vidareutveckla sig. 

 

Svar fråga 2: Blev du erbjuden jobb i Ljusdal eller annan kommun efter avslutad utbildning? 

26 av 42 elever blev erbjudna jobb/vikariat inom kommunen eller på närvårdsavdelningen. 

 

Svar fråga 3: Vad jobbar du med för närvarande, och vart?  

25 personer arbetar kvar i Ljusdal inom stöd och omsorg, äldreomsorg samt på 

närvårdsavdelningen. Nio arbetar i en annan kommun med vård och omsorg och sex arbetar 

med helt andra arbetsuppgifter. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 17 september 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0227/13 

 

§ 177 

 

Anhörigråd inom äldreomsorgen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning 

 

Den 3 juni 2013 arrangerades anhörigråd på Slottebo där Kenneth Hedman (M) från 

omsorgsnämnden närvarade och presenterade förvaltningens budget. Under mötet 

informerades bland annat om BPSD-registret och aktiviteter. Anhöriga uttryckte en oro för en 

eventuell kommande nedläggning.  

 

Den 4 juni 2013 arrangerades anhörigråd på Öjegården där Mona Wandel (SRD) från 

omsorgsnämnden närvarade och informerade om förvaltningens budget. Under mötet 

informerade demenssjuksköterskan Anna-Lena Blixt om demenssjukdomar. Den nya 

trädgårdsgruppen presenterades och personal informerade om de ungdomar som arbetar under 

sommaren och vad de har för arbetsuppgifter. Information gavs också om ombyggnaden av 

entrén som nu är klar. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2013 

Minnesanteckningar från Öjegården daterade 4 juni 2013 

Minnesanteckningar från Slottebo daterade 3 juni 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-09-26 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

14 

 Diarienummer 

   ON 0010/13 

 

§ 178 

 

Verksamhetsredovisning - handläggarverksamheten 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Vård- och omsorgsboende (vobo)   

 

Juni: Tolv lägenheter har fördelats. Tre personer tackade nej till erbjudet boende. På grund av 

semestertider så finns inga siffror på hur många inkomna vobo-ansökningar som inte var 

påbörjade eller hur många personer som hade bifallsbeslut på vobo. 

 

Juli: Sju lägenheter har fördelats. Fyra personer tackade nej till erbjudet boende. Det fanns 20 

beviljade ansökningar och 15 inkomna ansökningar där utredning inte var påbörjad. 

  

Augusti: Fyra lägenheter har fördelats. Tre personer tackade nej till erbjudet boende. Den 18 

september fanns 17 personer med beviljade ansökningar och 15 inkomna ansökningar där 

utredning inte är påbörjad. 

 

En person har väntat i nio månader på vobo men det beror på att personen ifråga tackat nej till 

erbjudna boenden vid fyra tillfällen. Om kunderna tackar ja till erbjudet boende är väntetiden 

för verkställighet en till två månader. 

 

Totalt under januari-augusti har 76 lägenheter fördelats. 

Sju personer vistas för närvarande på korttidsboende i väntan på vobo. 

 

Betalningsansvar 

 

Den sjätte dagen efter det att en person, som är inlagd på sjukhus, är utskrivningsklar så träder 

kommunens betalningsansvar in om planerade och beslutade insatser inte hunnit verkställas, 

till exempel korttidsplats. Under juni, juli och augusti har kommunen haft betalningsansvar 

för totalt tre personer (en person/månad) i tre dagar. Preliminär kostnad beräknas till cirka 

13000 kronor.  

 

Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade under januari-augusti beräknas till 

262 124 kronor (att jämföra med samma period 2012 då summan var 611 440 kronor) 
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Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 18 september 2013 

Statistik vobo och betalningsansvar daterad 18 september 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0015/13 

 

§ 179 

 

Verksamhetsredovisning - stöd och omsorg 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 
 

Stöd och omsorg (SO) verkställer beslut till personer med funktionsnedsättning enligt  

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen). 

Stöd- och omsorgsverksamheten har följande personal: en verksamhetschef, sex enhetschefer, 

varav en ansvarar för socialpsykiatrin samt cirka 180 tillsvidareanställd personal.  

 

Totalt verkställer verksamheten 327 beslut, varav 233 är beslut enligt LSS. 60 av  

besluten avser daglig verksamhet och verkställs inom arbetsmarknadsverksamheten på 

Hantverkaregården eller på köpta platser på brukarkooperativet Unitis. En stor skillnad  

mellan LSS och SoL är att kunderna som har ett LSS-beslut ska garanteras goda 

levnadsvillkor, medans kunderna som har ett beslut enligt SoL skall tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. 

 

De flesta kunderna som har ett SoL-beslut är personer med psykisk funktionsnedsättning 

och i vissa fall personer med en fysisk funktionsnedsättning, som ej uppfyller kriterierna i 

LSS personkrets 3.  

 

De allra flesta kunder som har ett LSS-beslut tillhör personkrets 1, det vill säga de har en 

utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd. Den största insatsen som stöd 

och omsorg verkställer är bostad med särskild service (enligt LSS 9.9), vilket 61 personer har 

beslut om. Därefter kommer personlig assistans, där kommunen fortfarande är den största 

anordnaren.  

 

Personalen inom stöd och omsorg fördelas enligt följande yrkeskategorier och antal: 

 Socialpsykiatrin: 18 skötare, varav 16 har skötare/undersköterskeutbildning och två 

personer kompletterar ämnen för att få en undersköterskeexamen.  

 Gruppbostäder och korttidshem: 60 habiliteringspersonal, varav 15 är outbildade, 26 har 

undersköterskeutbildning och 19 har annan grundutbildning t.ex. GPU och PPU 

(grundkurs respektive påbyggnadskurs för psykiskt utvecklingsstörda).  

 Personlig assistans:76 personliga assistenter, varav 27 är outbildade, 32 har 

undersköterskeutbildning och 14 har annan grundutbildning t.ex. vårdbiträdesutbildning 

eller personlig assistent utbildning. Tre personer har barnskötarutbildning  

 Fritidsverksamheten:1 fritidsledare på halvtid. 
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Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 16 september 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0013/13 

 

§ 180 

 

Verksamhetsredovisning - arbetsmarknadsverksamheten 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Totalt har antalet anställda i åtgärder på arbetsmarknadsenheten (AME) varit 124 personer 

från den 1 januari 2013 till den 30 juni 2013. Av dessa har 36 personer efter avslutad, 

tidsbegränsad anställning lämnat AME och gått vidare till följande sysselsättning: 

 

 Arbete: 8 personer (grönytor, kök, omsorg, skog, grävmaskinförare) Både kommunala och 

privata arbetsgivare. 

 

 Utbildning/studier:7 personer (FUB, Fortsatt språkutbildning i svenska, Jensen 

Education). 

 

 Åter Arbetsförmedlingen, arbetssökande: 11 personer. 

 

 Försäkringskassan: 2 personer (sjukskrivning). 

 

 Avbrott: 8 personer. Till individ- och familjeomsorgen, Beroendecentrum, 

behandlingshem och arbetsförmedlingen. 

 

Den 30 juni 2013 var 88 personer inskrivna på AME. Av dessa hade 14 personer vikariat 

(mestadels sommarvikariat inom omsorgen, men även på Gata/Park och Rio-kompaniet), 

övriga är inom AME´s övriga verksamheter. 

 

Det är 43 män och 45 kvinnor varav 21 personer är utlandsfödda och av dessa är sju män och 

14 stycken kvinnor. 
 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 15 augusti 2013  

Statistik daterad 15 augusti 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Akt 
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   ON 0287/13 

 

§ 181 

 

Arbetsmarknadsenheten sommarpraktik 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

Sammanfattning 

 

Sommarpraktik är en möjlighet för ungdomar som går på gymnasiet i första eller andra 

årskurs, och är skriven i Ljusdal eller studerar på annan ort, att sommarpraktisera med lön på 

kommunens förvaltningar. Praktiktiden är tre veckor heltid åtta timmar per dag. Lönen har 

varit 65 kronor per timme inklusive semesterersättning, totalt 7800 kronor vid full närvaro.  

 

Annonsering gjordes i Ljusdals Posten, kommunens hemsida, via arbetsförmedlingen samt på 

gymnasieskolans anslagstavla.  

 

Totalt kom det in 225 ansökningar till arbetsmarknadsenheten. Av dessa var tolv av 

ansökningarna från ungdomar som inte var berättigad sommarpraktik. Efterhand så kom det 

in avsägningar från ungdomarna, totalt 21 stycken och anledningarna var; annat jobb (18), 

ville ej vara inom vården (1), annan orsak (2). 

 

Sommarpraktikplatserna med ungdomar fördelades 2013 enligt följande inom Ljusdals 

kommun: 

Vård och Omsorg   64 ungdomar 

Gräsyteskötsel 20 ungdomar 

Stenegård   14 ungdomar 

Barnstugor/Fritids   6 ungdomar 

Utbildning ”Starta eget” 10 ungdomar 

Bibliotek    2 ungdomar 

Fönsterputs    2 ungdomar 

Bilpool    2 ungdomar 

Miljöenheten    2 ungdomar 

Språkverkstan 20 ungdomar 

Ljusdal i Centrum   4 ungdomar 

Unitis    2 ungdomar 

RIO-kompaniet   2 ungdomar 

 

Period 1 var det 55 flickor och 36 pojkar. Period 2 var det 37 flickor och  

22 pojkar, totalt 150 ungdomar. 
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Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0285/13 

 

§ 182 

 

Verksamhetsredovisning - individ- och familjeomsorgen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 

 

 

Sammanfattning 

  

Sedan 2006 har individ- och familjeomsorgens verksamhet ökat bland annat till följd av 

förändringar i sjukförsäkringen och ändrade A- kassaregler, men också på grund av att 

människor mår allt sämre i vårt samhälle idag. Höga arbetslöshetssiffror och höga sjuktal är 

några av de faktorer som ligger bakom. Förvaltningen kan också konstatera att 

vårdnadstvisterna ökat vilket i sin tur lett till att fler barn mår dåligt och behöver stöd.  Detta 

är några av anledningarna till att omsorgsnämnden under den här perioden beslutat om att 

utöka personalbudgeten med motsvarande sex tjänster. Vi har också genom omdisponeringar i 

budgeten skapat ett antal tjänster. 

 

Om inte omsorgsnämnden de senaste åren hade fattat beslut om att utöka personalbudgeten så 

hade kommunen inte kunnat bedriva verksamhet på ett rättssäkert sätt.                   

 

Personalomsättning och sjukskrivningar har många gånger gjort att verksamheten behövt ta in 

dyra konsulter. Svårigheter att rekrytera personal med erfarenhet av yrket har också gjort att 

verksamheten tagit in konsulter i omfattande och svåra ärende. Bristande erfarenhet 

kombinerat med ett stort inflöde av ärenden har också ökat stressen, vilket i vissa fall lett till 

sjukskrivningar. Verksamheten har genomfört en del insatser för personalen vad gäller 

stresshantering och detta arbete kommer att fortsätta. 

  

Arbetet med en kompetensförsörjningsplan har påbörjats. Den ska vara klar tidigt våren 2014. 

Ledningen anser att det är en viktig del i att trygga personal i vad man kan förvänta sig av sin 

arbetsgivare, men också att vi som arbetsgivare har en väl genomtänkt rekryteringsplan. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0012/13 

 

§ 183 

 

Redovisning av försörjningsstöd - individ- och familjeomsorgen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Protokollsutdraget skickas vidare till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Sammanfattning 

 

Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser har minskat med nästan en miljon kronor 

jämfört med föregående månad. Detta beror till största delen på att verksamheten fått in 

pengar som återsökts på arbetsmarknadsinsatserna, men även på att det rena 

försörjningsstödet är nästan 400 000 kronor lägre än föregående månad. 

Vid en jämförelse perioden januari- augusti ligger förvaltningen nästan 800 000 kronor bättre 

än motsvarande period 2012. 

 

Antalet arbetslösa minskade med nio procent under augusti vilket indikerar att fler personer 

som tidigare fått försörjningsstöd varit sysselsatta under sommaren. 

 

Sjukskrivna med intyg som inte får ersättning ligger för augusti på elva procent vilket är i 

nivå med den lägsta procentsatsen under året, men det är en hög siffra. 

 

Ej SFI klara ligger för augusti på fyra procent. Det är den nivå som den gruppen legat på 

under hela året med undantag för juli månad. 

 

Antalet hushåll som fick försörjningsstöd minskade med 13 procentsatser jämfört med förra 

månaden. Vid en jämförelse mellan perioden januari-augusti i år med 2011 och 2012 så är 

nivån elva hushåll lägre än 2012 och 267 lägre än 2011.  

 

Barn till föräldrar som får försörjningsstöd ökade med ytterligare två procentenheter och 

ligger nu på 356 stycken.  

 

I Ljusdals kommun bor det enligt befolkningsregistret 3465 barn i åldern 0-17 år. Det betyder 

att 10,3 procent av alla barn har föräldrar som får försörjningsstöd. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2 september 2013 

Sammanställning till nämnd daterad 13 september 2013 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-09-26 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0056/13 

 

§ 184 

 

Tillsyner enligt alkohollagen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisning avseende tillsynsbesök alkohollagen, genomförda augusti 2013, godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas daterade den 17 september 2013 över tillsynsbesök avseende alkohollagen, 

genomförda under augusti månad 2013 av alkoholhandläggare och tillsynsinspektör. 

 

Under augusti har 21 tillsyner utifrån alkohollagen genomförts. Ett fall föranledde utredning 

och en utredning är inledd. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 17 september 2013  

Tillsyner alkohollagen daterad 17 september 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0055/13 

 

§ 185 

 

Delegeringsbeslut alkohollagen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut gällande alkohollagen under augusti 2013 godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas daterade den 17 september 2013 över delegeringsbeslut fattade under augusti 

månad 2013 enligt alkohollagen avseende nytt tillstånd, tillstånd slutet sällskap, utökat 

tillstånd, tillfälligt tillstånd och återkallelse av serveringstillstånd på egen begäran. Utöver 

detta har yttrande avgivits till Lotteriinspektionen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 17 september 2013 

Delegeringsbeslut alkohollagen daterad 17 september 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0021/13 

 

§ 186 

 

Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut under augusti 2013 godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas, daterade den 11 september 2013 gällande delegeringsbeslut fattade under 

augusti 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. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Akt 
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 Diarienummer 

     

 

§ 187 

 

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av ärenden för omsorgsnämndens kännedom godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Lista redovisas över ärenden för nämndens kännedom som inkommit under augusti och 

september 2013. 

 

För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden: 

 

1. Addera Omsorg AB, dnr ON 49/11, gällande det tillfälliga ”taket”, 2013-09-03 
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 Diarienummer 

     

 

§ 188 

 

Protokoll för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av protokoll för kännedom godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Lista redovisas över protokoll för nämndens kännedom som inkommit under augusti och 

september 2013. 

 

För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll. 

 

1. Protokollsutdrag KF 2013-08-26, gällande utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen 

om att tillfälligt utöka flyktingmottagandet i Ljusdals kommun. 
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 Diarienummer 

   ON 0470/12 

 

§ 189 

 

Omsorgsnämndens mål 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Antar målen för omsorgsnämndens verksamhet för år 2014. 

 

2. Omsorgsnämndens mål skickas vidare till kommunfullmäktige. 

 

 

Sammanfattning 

 

Omsorgsnämnden har under året haft måldagar där deltagarna har diskuterat och kommit 

överens om målstruktur, styrkort och övergripande mål. Det jämställdhetsarbete som 

påbörjats inom nämnd och förvaltning har påverkat 2014 års mål så till vida att målen är 

belysta utifrån flickor och pojkar, kvinnor och män. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 17 september 2013  

Omsorgsnämndens mål pdf daterad 18 september 2013 

Omsorgsnämndens mål, traditionell, daterad 18 september 2013 

 

Yrkanden 

 

Tommy Olsson (C), Per-Gunnar Larsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0288/13 

 

§ 190 

 

Skrivelse angående nedläggningen av Slottebo i Ljusdal 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Oppositionens förslag avslås. 

 

Sammanfattning 

 

Oppositionen (C, M, FP och SRD) har inkommit med en skrivelse till omsorgsnämnden med 

begäran om att beslutet att lägga ned vård- och omsorgsboendet Slottebo i Ljusdal ska tas i 

kommunfullmäktige.  

 

Ordförande anser att beslutet att lägga ned Slottebo är en fråga på nämndsnivå och ej en fråga 

för fullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

 

Förslag daterat 16 september 2013  

Skrivelse till omsorgsnämnden daterad 13 september 2013  

 

Yrkanden 

 

Tommy Olsson (C): Bifall till skrivelsen. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till skrivelsen och finner att nämnden 

avslår skrivelsen.  

 

Omröstning begärs. 

 

Omsorgsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till att oppositionens skrivelse avslås, Nej-röst för avslag. 

 

Omröstningsresultat 

 

Med sex ja-röster mot fem nej-röster bifaller nämnden att skrivelsen med frågan att 

nedläggningen av Slottebo ska upp i kommunfullmäktige avslås. 

 

Reservationer 

 

Tommy Olsson (C), Maud Jonsson (FP), Marie-Louise Hellström (M), Mona Wandel (SRD) 

och Kenneth Hedman (M) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0004/13 

 

§ 191 

 

Budget 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Förvaltningens förslag till driftbudget 2014 och ekonomisk långstidsplan 

(ELP) för 2015-2016 godkänns, med förändringen att äldreomsorgens budget 

för nattbemanning sänks med 1,5 miljoner kronor.  

 

2. Förslaget till investeringsbudget 2014 och ELP för 2015-2016 godkänns som 

överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 

3. Verksamhetsplanen för 2014 fastställs med korrigeringen att visionen i 

verksamhetsplanen ska ändras till den satta visionen utifrån 

omsorgsnämndens mål 2014. Verksamhetsplanen överlämnas till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

4. En formell skrivelse ska upprättas av omsorgsförvaltningens chef och 

omsorgsnämndens presidium under samråd med kommunledningen för att 

bjuda in berörda politiker och tjänstemän på Landstinget Gävleborg för att se 

över, alternativt omförhandla, avtalet mellan kommunen och landstinget 

angående närvårdsavdelningen. Detta i enlighet med beslutet som togs i 

omsorgsnämnden den 18 april 2013, § 71. 

 

5. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa till nämnden det uppdrag som förvaltningen fått 

av budgetberedningen, att utreda schemaläggningen inom äldreomsorgen och stöd och 

omsorg.  

 

 

Sammanfattning 

 

Omsorgsnämnden ska enligt plan lägga en detaljerad budget i balans per den 30 september 

varje år samt göra en långtidsplan för de två kommande åren. Detta är förvaltningens förslag. 

 

Generellt har budget lagts utifrån nyckeltal där sådana finns framräknade, där sådana saknas 

läggs budget efter hur kostnaderna fördelas under innevarande år med skälig uppräkning.  

 

Löneökningarna för 2013 är inte klara ännu och kommer som ett ramtillskott senare i höst.  

 

Följande större förändringar har gjorts: 

 

• Verksamhetsstöd 
Minskning av en verksamhetschef från en tredjedel, utökning med en kvalitetsansvarig. 
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• Individ- och familjomsorgen (IFO) 
Utökning och omfördelningar för att kunna anställa mer personal: 1 förste 

socialsekreterare barn- och familjeenheten, 1 familjehemssekreterare, 0,5 socialsekreterare 

resursteamet, 0,5 kvinnofridssamordnare. Budget för köp av externa 

specialistkompetenser samt jourersättning. Utökning försörjningsstöd, institutionsvård och 

öppenvård. Neddragningar på kontaktfamiljer och kontaktpersoner.  

 

• Stöd och omsorg (SO) 
Utökning av tjänster: 0,2 enhetschef, 1 omvårdnadspersonal vardera på Hantverkargatan 

och Julias gruppbostäder. Personlig assistans utökningar på grund av stora ärenden med 

otillräckliga timmar från Försäkringskassan. Köp av en plats extra inom socialpsykiatrin. 

Besparingar genom nedläggning av utegruppen, korttidstillsyn utförs i egen verksamhet, 

kontraktet med landstinget om hemsjukvård i socialpsykiatrin går ut. 

 

• Äldreomsorgen (ÄO) 
Utökning av budget för nattbemanning på kommunens tre största vård- och 

omsorgsboenden (vobo) och sänkning av nyckeltal för all nattbemanning vobo. Utökning 

av budget för hemtjänst. Besparingar genom nedläggning av boendet Slottebo, uppsägning 

av avtal med landstinget gällande närvårdsavdelningen samt minskning av budget 

gällande betalningsansvar för utskrivningsklara patienter. 

 

• Arbetsmarknadsenheten (AME) 
Återföring av pengar till IFO. Inför 2012 omfördelades 3,9 miljoner kronor från IFO till 

Arbetsmarknadsenheten för arbete med insatser för de som lever på försörjningsstöd. I 

dagsläget nyttjas endast 2 miljoner av dessa pengar vilket leder till att förvaltningen kan 

återföra resterande pengar till IFO. 

 

För investeringar yrkas en utökad ram om 5, 2 miljoner kronor jämfört med planen för 2014. 

Pengarna ska användas till storköksutrustning och ombyggnationer inom kostservice. 

 

Omsorgsförvaltningen föreslog den 12 september 2013: 

 

1. Ger förvaltningen i uppdrag att säga upp avtalet med landstinget angående 

köp av platser på närvårdsavdelningen senast den 30 september 2013. 

 

2. Godkänner förslaget till driftbudget 2014 och ekonomisk långstidsplan (ELP) 

för 2015-2016 som överlämnas till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 

 

3. Godkänner förslaget till investeringsbudget 2014 och ELP för 2015-2016 som 

överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 

4. Beslutar att fastställa verksamhetsplan för 2014 som överlämnas till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 12 september 2013  

Verksamhetsplan budget ON 2014 daterad 17 september 2013  

Konsekvensanalys september SO utegruppen daterad 16 september 2013  

Konsekvensanalys april biståndshandläggare daterad 5 mars 2013  

Konsekvensanalys april ÄO utökning nattbemanning 12 mars 2013  

Konsekvensanalys april kostservice investeringar daterad 8 mars 2013  

Konsekvensanalys april ÄO närvårdsavdelningen daterad 25 mars 2013 

Budgetförslag september ON 2014 daterad 17 september 2013  

Bilaga 5. Nytt beslut Socialstyrelsen daterad 10 september 2013  

 

Yrkanden 

 

Markus Evensson (S): Ändra visionen i verksamhetsplanen till den satta visionen utifrån 

omsorgsnämndens mål 2014. 

 

Per Gunnar Larsson (S): En formell skrivelse ska upprättas av omsorgsförvaltningens chef 

och omsorgsnämndens presidium under samråd med kommunledningen för att bjuda in 

berörda politiker och tjänstemän på Landstinget Gävleborg för att se över, alternativt 

omförhandla, avtalet mellan kommunen och landstinget angående närvårdsavdelningen. Detta 

i enlighet med beslutet som togs i omsorgsnämnden den 18 april 2013, § 71. 

 

Yvonne Oscarsson (V), Tommy Olsson (C): Dra ner på nattbemanningen och därmed en 

besparing på 1,5 miljoner kronor.  

 

Marie-Louise Hellström (M): Förvaltningen får i uppdrag att redovisa till nämnden det 

uppdrag som förvaltningen fått av budgetberedningen, att utreda schemaläggningen inom 

äldreomsorgen och stöd och omsorg.  

 

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till Marie-Louise Hellströms yrkande. 

 

Propositionsordning 

 

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

nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Per Gunnar Larssons yrkande och 

finner att nämnden bifaller detta. 

 

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

Olssons yrkande och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise Hellströms yrkande och 

finner att nämnden bifaller detta. 
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Beslutsexpediering 

2013-10-02 

Kommunstyrelsen 

Akt 

 

 

 

 
 


