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Maggan Wennberg, Kvinnojouren Viljan § 207-208 

Anders Åbom, utredare § 196, 204-205 

Inga-Lill Pahlbäck, utredare § 204-205 

Åsa Juhlén, IT-tekniker § 204-205 

Anna-Lena Blixt, demenssjuksköterska § 199 

Johan Almesjö, vd Inköp Gävleborg § 206 

Sigrid Pettersén, projektledare Inköp Gävleborg § 206 

Anne Hamrén, kommunal § 194-214 

 Kerstin Karell, nämndsekreterare 

 

Utses att justera Mona Wandel   

 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, förvaltningshuset, Ljusdal 2013-10-31 
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Datum för anslags upprättande 2013-11-01 
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Underskrift ………………………………………………………………… 

 Kerstin Karell 
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 Diarienummer 

   ON 0248/13 

 

§ 192 

 

Svar till IVO - överflytt av ärende  
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 Diarienummer 

   ON 0101/13 

 

§ 193 

 

Svar till IVO - barnavårdsärende 
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   ON 0003/13 

 

§ 194 

 

Budgetuppföljning 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

 

 

Sammanfattning 

 

Helårsprognosen för omsorgsnämnden per september 2013 visar på ett beräknat underskott på 

minus 5 135 000 kronor vid årets slut. 

 

Inom nämndens verksamhetsområde befaras eller har följande konton så stora avvikelser mot 

budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder bör vidtas. 

 

1. Äldreomsorgen: Hemtjänst -3 870 000 kronor 

2. Stöd och omsorg: Personlig assistans -2 500 000 kronor 

3. Individ- och familjeomsorgen: Personalkostnader -2 000 000 kronor 

4. Individ- och familjeomsorgen: Placeringar HVB -2 100 000 kronor 

5. Kostservice: -829 000 kronor 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2013  

Tjänsteskrivelse september sammanfattning daterad 11 oktober 2013  

Ärendebeskrivning uppföljning och prognos daterad oktober 2013  

Prognos september ON daterad 15 oktober 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 
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   ON 0014/13 

 

§ 195 

 

Verksamhetsredovisning - Integrationsverksamheten 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Under hösten/förvintern kommer 18+ verksamheten (för utslussning av ensamkommande 

barn som fyllt 18 år) att starta upp. En teamledare och ytterligare två personal ska anställas.  

 

Integrationsverksamhetens Bovärd (för Gärdeåsen-området) har visat sig vara ett lyckat 

försök. Försöksverksamheten har permanentats och bovärden har anställts tillsvidare. 

 

En samverkansgrupp för integrationsverksamheten har startat under försommaren. Nödvändig 

facklig samverkan blir därmed enklare och smidigare. De fackliga representanterna har sett 

positivt på detta initiativ från integrationsverksamhetens sida. 

 

En japansk delegation har besökt Ljusdals kommun i september och studerat vårt 

kvotflyktingmottagande på ort och ställe. Delegationen omfattade cirka tio personer och 

bestod bland annat av borgmästaren i Suzuka city, samt andra nyckelpersoner. Hela 

studieresan var ett led i Japans ansträngningar för att vidmakthålla och förbättra det lilla 

program för kvotflyktingmottagande som landet inledde 2010. 
 

Under 2013 har, till och med juni månad, totalt 68 personer tagits emot i kommunen, varav 35 

barn. Anledning till mottagande fördelar sig som följer/antal personer: 

 

Uppehållstillstånd som anhörig till tidigare mottagen flykting   20 

Tidigare asylsökande, nu PUT, som tidigare bott i EBO i kommunen 1 

Tidigare asylsökande från Nordsjögården   11 

Tidigare asylsökande från annat anläggningsboende   3 

Sekundärinflyttade från annan kommun med PUT   7 

Kvotflyktingar     23 

(PUT=permanent uppehållstillstånd. EBO=eget boende) 
 

Förvaltningen har därmed redan i juni uppnått den övre delen i vår överenskommelse om 

mottagande av flyktingar (50-70 personer/år). Som tidigare prognostiserats ökar 

flyktingmottagandet i hela landet under 2013, så även i Ljusdal.  

 

Mottagandet hittills kan sammanfattas med att den ordinarie flyktingmottagningen är på 

samma nivå som tidigare, men det har skett en kraftig ökning av anhöriga till flyktingar som 

beviljats uppehållstillstånd. Även stängningen av Nordsjögården har inneburit en tydlig 

ökning för Ljusdals kommuns flyktingmottagande.  
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§ 195 forts 

 

Inför hösten har kommunen sedan tidigare överenskommit med Migrationsverket att ta emot 

cirka 15 kvotflyktingar från Somalia. Det finns även 22 personer som är anhöriga till 

flyktingar i Ljusdal vilka sökt uppehållstillstånd vid svensk ambassad och som väntar på 

beslut. Det totala mottagandet under året kommer sannolikt att överstiga 100 personer. Även 

ensamkommande barn som får uppehållstillstånd får inräknas i kommunens statistik över 

flyktingmottagande. Idag är det sex barn som beviljats uppehållstillstånd och därmed får 

räknas in i vår kvot för mottagande. 
 

På personalsidan är det två flyktingsamordnare och en flyktingassistent anställd. Ytterligare 

en flyktingassistent är anställd tillsvidare efter en rekryteringsprocess. En 

personalbehovsanmälan kommer att lämnas in under september om att flyktingmottagningen 

behöver utöka sin bemanning med en flyktingassistent.  
 

Den preparandkurs för nyanlända flyktingar som upphandlades under våren 2013 har fallit 

mycket väl ut. De kvotflyktingar som genomgått denna 12 veckors kurs är mycket bättre 

förberedda inför det fortsatta etableringsprogrammet.  
 

Det utökade inströmningen av flyktingar påverkar också andra verksamheter inom 

kommunen. Värt att nämnas är att till hösten ska 13 skolbarn och fyra förskolebarn som 

anlänt/anländer beredas plats i våra skolor.  

 

Credo har idag nio afghanska pojkar och en somalisk pojke. Alla kommer till hösten att gå på 

Slottegymnasietas IM-program språkintroduktion, förutom en afghansk pojke som går i 

förberedelseklass på Stenhamreskolan. Under sommaren har de sex pojkar som beviljats 

uppehållstillstånd haft feriepraktik genom en samverkan med arbetsmarknadsverksamheten.  
 

Boendet fungerar fortfarande mycket väl. Under sommaren har planerats för några större 

aktiviteter med övernattning (t.ex. kanotpaddling i Svågan), samt ett antal mindre aktiviteter 

(t.ex. grillkväll på boendet).  
 

I separat ärende till nämnden kommer frågan om en eventuell utökning av mottagandet att tas 

upp. Sammanfattningsvis har verksamheten haft bekymmer med att de ensamkommande 

barnen får uppehållstillstånd så snabbt att vår verksamhet har svårt att tillhandahålla ett 

tillräckligt antal platser för asylsökande. Det tillkommer även en tvångslagstiftning vid 

årsskiftet som medför att kommunerna behöver ha beredskap för att ta emot barn utöver de 

avtal man skrivit på. 

 

Socialsekreteraren har under maj och juni haft mycket arbete med utredningar och 

ansökningar om särskilt förordnad vårdnadshavare till de barn som beviljats 

uppehållstillstånd. Verksamhetschefens bedömning är fortfarande att det är en bra lösning för 

barnens att ha en ”egen” socialsekreterare. Nackdelen är att socialsekreteraren blir ensam i sin 

roll, samt att funktionen blir sårbar. Skulle nämnden besluta om en utökning av mottagandet 

av ensamkommande barn, så är tanken att verksamheten skall anställa en socialsekreterare till. 

Verksamhetschefens bedömning är att detta skulle kunna ge klara förbättringar avseende 

socialsekreterarfunktionens arbetssituation och sårbarhet. 
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§ 195 forts 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0013/13 

 

§ 196 

 

Verksamhetsredovisning - Arbetsmarknadsverksamheten 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Under perioden den 1 juli 2013 till och med den 30 september 2013 har 14 personer avslutat 

sin tidsbegränsade anställning vid arbetsmarknadsenheten (AME) och gått vidare till följande: 

 

 Arbete: Två personer. (personlig assistent, skogsarbetare) 

 Studier: En person (dataprogrammering) 

 Sjukskrivning: En person (utredning via försäkringskassan) 

 Barnledighet: En person 

 Åter arbetsförmedlingen: Nio personer  

 

Av de 14 som avslutat sin anställning hade sju personer Nystartsjobb. 

 

Under ovanstående period har elva personer, fem kvinnor och sex män, påbörjat praktik inför 

tidbegränsad anställning. Fem personer är utlandsfödda och av dessa är två kvinnor och tre 

män. 

 

Arbete & Framtid startade 9 maj 2011och är en arbetsmarknadsåtgärd som ger möjlighet 

till 35 personer med arbetshinder, och som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid, att 

erhålla en tidsbegränsad anställning inom kommunen. Arbetsmarknadsenheten anställer 

personerna i nära samarbete med arbetsförmedlingen och individ- och familjeomsorgen.  

Arbetsplatserna är kommunens förvaltningar och personerna börjar med en fyra veckor lång 

praktik. 

 

AME har till uppgift att verkställa de avtal som upprättas mellan arbetsförmedlingen och 

Ljusdals kommun utifrån de riktlinjer som riksdag och regering har utfärdat för hela landet 

när det gäller arbetsmarknad.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2013  

Statistik juli-sept 2013 daterad 10 oktober 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0010/13 

 

§ 197 

 

Verksamhetsredovisning - Handläggarverksamheten 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Vård och omsorgsboende (vobo)   

 

I september har åtta lägenheter fördelats. En person har tackat nej till erbjudet boende. 

Det fanns 20 beviljade ansökningar och 13 inkomna ansökningar där utredning inte var 

påbörjad. 

 

Fyra personer med bifallsbeslut har väntat på vobo sedan maj 2013.  Svårigheten med att 

verkställa dessa beslut är att önskemål för samtliga är att få ett boende i Los, där man alltid 

bott. Det finns ytterligare en person med bifallsbeslut (från oktober) som också väntar på ett 

boende på Furugården. Sist en lägenhet var ledig till fördelning på Furugården i Los var i maj 

2013. 

 

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

erbjudna boenden vid fyra tillfällen. 

 

En person fick bifallsbeslut i april och två makar fick bifallsbeslut i maj men dessa har inte 

verkställts på grund av att man tackat nej till erbjudna boenden. 

 

Från bifallsbeslut till verkställighet av boende är väntetiden i regel cirka en till två månader.  

 

Totalt under januari-september så har 84 lägenheter fördelats. 

 

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

 

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 september har kommunen inte haft något betalningsansvar. 

Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade under januari-september beräknas till 

262 124 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2013  

Statistik vobo september daterad 14 oktober 2013 
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§ 197 forts 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0155/13 

 

§ 198 

 

Ej verkställda beslut enligt 4kap 1§ och rapportering enligt 16kap 6f§ SoL 
2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 

16 kap 6f § SoL för tredje kvartalet 2013. 

 

2. Rapporten skickas vidare till kommunfullmäktige och revisorer.  

 

 

Sammanfattning 

 

För tredje kvartalet 2013 fanns tolv ”Ej verkställda beslut” att rapportera. 

Det innebär att det är tolv personer som fått vänta mer än tre månader på verkställighet på 

ansökan om vård och omsorgsboende (vobo). 

 

Två av dessa ärenden var med vid rapporteringstillfället andra kvartalet. 

 

Det ena ärendet med bifallsbeslut fattat den 9 november 2012 är fortfarande inte verkställt.  

Orsaken är att kund tackat nej till erbjudet vobo vid tre tillfällen.  

 

Det andra ärendet som fanns med vid rapporteringen andra kvartalet har nu blivit verkställt. 

Bifallsbeslut fattades den 27 mars 2013 med verkställighetsdatum den 4 september 2013. 

Orsaken var att kund tackat nej till erbjudet vobo vid två tillfällen och har varit beviljad 

växelvård i tre veckor med en vecka hemma för att provbo erbjuden bostad innan man tackade 

ja. 

 

Fem ärenden med bifallsbeslut från april, maj och juni har tackat nej till erbjudna boenden. 

 

Övriga fem ärenden med bifallsbeslut från maj och juni har inte fått erbjudande om vobo på 

grund av att det inte funnits lämpligt/önskat boende att erbjuda. Tre av dessa personer söker 

vobo på Furugården i Los och där har det inte funnits en ledig lägenhet att erbjuda sen i maj. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2013  

Sammanställning av ej verkställda beslut daterad 14 oktober 2013  

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01  

Akt 

Kommunstyrelsen 

Revisorer 
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 Diarienummer 

   ON 0011/13 

 

§ 199 

 

Verksamhetsredovisning - Äldreomsorgen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Hemtjänst 

Under september månad 2013 har 434 kunder haft någon form av hemtjänst både av externa 

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

dessa kunder planerat ut 9 305 timmar av 9 387 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. I september så är det i 

Färila vi har haft flera dubbelbemanningar.  

 

Av de planerade timmarna har äldreomsorgen och de externa utförarna utfört 8 272 timmar. 

Kunder som avbokat och blivit inlagda på sjukhus syns i statistiken som 634 timmar denna 

månad. Totalt i hela hemtjänsten är det 399 timmar som har planerats men ej utförts. 

Förvaltningen ska titta på om det är specifika insatser som ej utförs och varför de ej utförs. 

 

Modus Vivendi 

Den privata hemtjänstutföraren Hemtjänst och Service Modus Vivendi har gått i konkurs. 

Orsaken är enligt ägaren att det är svårt att få effektivitet i utförandet. Företagets har valt nya 

utförare, kommunen eller Addera omsorg. 

 

Nedläggningen av Slottebo 

Anna-Lena Blixt, demenssjuksköterska, berättade om hur nedläggningen av Slottebo 

genomförts. Hon informerade om var kunderna har flyttat, var personalen har fått jobb och 

hur det fortsatta arbetet med utvecklingen av demenssjukvården med bland annat utbildning i 

BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) på kommunens övriga vård- 

och omsorgsboenden fortskrider. Trots oro från många håll så har nedläggningen gått bra och 

personalen har varit mycket professionell.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2103  

Statistik hemtjänst äldreomsorgen daterad 14 oktober 2013  

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0208/12 

 

§ 200 

 

Statsbidrag till kommuner för ytterligare insatser för att stödja 
utvecklingen i värdegrundsarbete inom äldreomsorgen 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Godkänner och har tagit del av återrapporteringen till Socialstyrelsen för statsbidrag 

gällande värdegrundsarbete.  

 

 

Sammanfattning 

 

Återrapportering för beviljat statsbidrag, värdegrundsarbete, har lämnats till Socialstyrelsen. 

Rapporteringen avsåg satsningen på värdegrundsledare, de aktiviteter som genomförts samt 

en ekonomisk redovisning.  

 

Statsbidraget har varit ett stöd för omsorgsförvaltningen fortsatta arbete med den nationella 

värdegrunden. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 9 oktober 2013  

Återrapportering till Socialstyrelsen daterad 9 oktober 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 

Socialstyrelsen 

 

 

 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-10-24 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   ON 0012/13 

 

§ 201 

 

Redovisning av försörjningsstöd - Individ- och familjeomsorgen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Skicka protokollsutdraget vidare till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Sammanfattning 

 

Försörjningsstöd inklusive arbetsmarknadsinsatser har ökat sedan augusti månad. Det är 

kostnaderna för arbetsmarknadsinsatserna som står för ökningen.  

 

Det rena försörjningsstödet har minskat och ligger på den lägsta nivån under 2013. 

Vid jämförelse perioden januari-september ligger förvaltningen 400 000 kronor bättre än 

motsvarande period 2012. 

 

Antalet arbetslösa är nu tillbaka på den höga nivå som verksamheten hade före augusti 

månad, en ökning på 8 procent sedan förra månaden. 

 

Sjukskrivna med intyg som inte får ersättning är åter uppe på de höga siffror som var under 

våren, 14 procent för september. 

 

Ej SFI klara var för september tre procent, en siffra som ligger i trakterna av hur det sett ut 

tidigare under året. 

 

Antalet hushåll som fick försörjningsstöd var 208, en minskning med 38 jämfört med augusti 

månad. Detta är den lägsta siffra verksamheten sett de senaste tre åren. 

 

Barn till föräldrar som får försörjningsstöd minskade kraftigt under september. Det var 47 

barn färre under september månad. Anledningen till denna kraftiga minskning kan vara att 

föräldern eller föräldrarna fått arbete och därigenom kan försörja sig själv alternativt att 

familjerna flyttat från orten, eller en kombination. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2013  

Statistik försörjningsstöd daterad 22 oktober 2013 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0272/13 

 

§ 202 

 

Cirkulär 13:42 från Sveriges Kommuner och Landsting gällande 
ändringar i socialtjänstlagen som gäller ekonomiskt bistånd 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Laila Eriksson Wigg, enhetschef för vuxenenheten och försörjningsstöd på individ- och 

familjeomsorgen, redogjorde för innehållet i cirkulär 13:42 från Sveriges Kommuner och 

Landsting gällande ändringar i socialtjänstlagen som gäller ekonomiskt bistånd.  

Sammanfattningsvis innebär ändringarna följande: 

 En särskild beräkningsregel - jobbstimulans - införs genom 4 kap 1 b § SoL. Syftet med 

jobbstimulansen är att det ska löna sig att ta ett arbete eller att utöka sin arbetstid när man 

får ekonomiskt bistånd. 

 Höjd gräns för hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster i 4 kap. 1 a § 

SoL. Regeln innebär att en del av hemmavarande barns och skolungdomars 

arbetsinkomster inte ska beaktas vid prövningen av föräldrarnas ekonomiska bistånd för 

barnet eller skolungdomen. Den höjs nu till ett prisbasbelopp per kalenderår. 

 Åldersgränsen i 4 kap. 4 § SoL tas bort. Syftet med ändringen är att ge socialnämnderna 

möjlighet att anvisa även enskilda över 25 år till praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet om de inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

 Sveriges Kommuner och Landsting avser att under hösten följa upp förändringarna och 

implementeringen av ändringarna. Avsikten är att få kommunernas uppfattning om vilka 

effekter förändringarna har haft och vad som behöver justeras i dem. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2013  

Cirkulär 13:42 från Sveriges Kommuner och Landsting daterad 2 september 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   ON 0313/13 

 

§ 203 

 

Information gällande individ- och familjeomsorgens barn- och 
familjeenhet 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. De åtgärder som föreslås i tjänsteskrivelsen för att komma tillrätta med situationen vid 

individ- och familjeomsorgens barn- och familjeenhet godkänns. 

 

2. Förvaltningen ska tillsammans med kommunens personalenhet att ta fram en åtgärdslista 

som visar vad individ- och familjeomsorgen (barn- och familjeenheten) behöver för att 

komma till rätta med arbetssituationen. I förslaget ska finnas en jämförelse med andra 

kommuner. 

 

3. Protokollet och tjänsteskrivelsen skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Sammanfattning 
 

Antalet ärenden vid individ- och familjeomsorgens barn- och familjeenhet verkar nå samma 

nivå år 2013 som år 2012. Fram till och med september 2013 är antalet aktualiseringar på 

samma nivå som i fjol. Under september har sex barn och unga placerats för vård utanför det 

egna hemmet. En ungdom har omhändertagits med stöd av LVU. 

 

Tre av de anställda är sjukskrivna och det är svårt att rekrytera socialsekreterare med 

erfarenhet och kompetens av att utreda barn och unga. Det är nödvändigt att under resten av år 

2013 skapa en prioriteringsordning för att säkerställa barn och ungas behov av skydd och 

stöd. Det är också nödvändigt att vidta åtgärder för att individ- och familjeomsorgen i 

Ljusdals kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för kompetenta och erfarna 

socialsekreterare.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2013  

Statistikjämförelse år 2013, 2010-2012 daterad 8 oktober 2013  

 

Yrkanden 

 

Tommy Olsson (C), Marie-Louise Hellström (M), Birgitta Ek (S): Bifall till förvaltningens 

förslag. 

 

Tommy Olsson (C), Marie-Louise Hellström (M): Uppdra till förvaltningen att ta fram en 

åtgärdslista tillsammans med kommunens personalenhet som visar vad individ- och 

familjeomsorgen (barn- och familjeenheten) behöver för att komma till rätta med 

arbetssituationen. I förslaget ska finnas en jämförelse med andra kommuner.  
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 203 forts 

 

Markus Evensson (S): Protokollet och tjänsteskrivelsen skickas till kommunstyrelsen för 

kännedom. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden bifaller dessa. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Kommunstyrelsen 

Personalenheten 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0254/13 

 

§ 204 

 

Sammanställning lex Sarah 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Rapporteringen av ärenden enligt lex Sarah fram till och med den 15 oktober 2013 

godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Fram till och med den 15 oktober 2013 har totalt 23 händelser enligt lex Sarah rapporterats, 

varav två formellt inte hör till denna kategori. Ett gäller enskilt bedriven verksamhet och ett 

avser medicinsk personal i landstinget.  

 

Av årets hittills 23 ärenden berör 13 äldreomsorg. (Ett av dem dock enskild verksamhet.)  

Sex 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 dock inte gäller 

förvaltningens personal. 

 

Utöver lex Sarah har fyra ärenden med kundklagomål utretts, eller är under utredning, samt 

ett yttrande till Socialstyrelsen efter anmälan från en före detta anställd.  

 

Från och med oktober 2013 finns två utredare av lex Sarahrapporter, Inga-Lill Pahlbäck och 

Anders Åbom.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 16 oktober 2013  

Sammanställning lex Sarah daterad 10 oktober 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0372/11 

 

§ 205 

 

Ledningssystem för kvalitet 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Antar den uppdaterade modellen för ledningssystem för kvalitet enligt det bifogade 

dokumentet ”ledningssystem uppdaterad modell”.  

 

2. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Det samlade arbetet med värdegrund och ledningssystem för kvalitet innebär att 

utbildningsaktiviteter i värdegrund utifrån Socialstyrelsens material har startat inom 

äldreomsorgen, hälso- och sjukvård och kostservice. Övriga verksamheter inleder arbetet 

under hösten.  

 

Arbetet med ledningssystem för kvalitet fortsätter med styrdokument som tas fram och läggs 

in verksamhetshandboken i LIS. Även här har äldreomsorgen och hälso- och sjukvården 

hunnit längst, men alla verksamheter deltar i arbetsgruppen.  

 

Projektgruppen har tagit fram en plan för studiearbetet kring värdegrund och en övergripande 

handlingsplan för det samlade arbetet med värdegrund och ledningssystem för kvalitet.  

 

Projektgruppen har beslutat att kalla projektet ”Värdegrund & Kvalitet”. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2013  

Modell för ledningssystem för kvalitet daterad 15 oktober 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0256/13 

 

§ 206 

 

Innovativ upphandling Vinnova Ramsjö  
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Vinnova är en statlig myndighet under näringsdepartementet. Deras uppgift är att främja 

hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera 

behovsmotiverad forskning.  

 

Inköp Gävleborg har beviljats 13,8 miljoner kronor till ett fyraårigt forsknings- och 

utvecklingsprojekt där målet är att hitta nya former för upphandling av måltidslösningar för 

äldre. Lösningarna ska även kunna tillämpas inom andra områden. Inköp Gävleborg är ägare 

av projektet som genomförs i Gävleborgsregionen. 

 

Omsorgsnämnden är ansvarig för mat och måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. 

Under november 2013 behöver nämnden, med anledning av Inköp Gävlebors projekt, fatta ett 

beslut om att överlämna ansvaret för tillredning och transporter till en entreprenör.  

 

Omsorgsnämnden måste garanteras att eventuella kostnadsfördyringar till följd av projektet 

ska belasta kommunstyrelsen. 

 

För att omsorgsnämnden ska få en så adekvat information som möjligt om projektet 

redogjorde projektledaren Sigrid Petersén och Johan Almesjö, vd för Inköp Gävleborg, för 

projektet i Ramsjö för omsorgsnämnden.   

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2013  

Lägesrapport Ramsjö, Inköp Gävleborg, daterad 11 oktober 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01  

Akt 
 
 
 
 
 
 Diarienummer 
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   ON 0146/13 

 

§ 207 

 

Kartläggning av skyddade boenden i Sverige 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Den 15 april 2013 publicerade Socialstyrelsen en kartläggning av skyddade boenden i 

Sverige. Bakgrunden till kartläggningen är att regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att 

göra en samlad analys av insatsen skyddat boende för hotade personer samt att ta fram 

vägledande material för berörda målgrupper. Syftet med uppdraget är att möjliggöra en 

kvalitetsutveckling av insatsen skyddat boende samt en bättre uppföljning och utvärdering av 

insatsen.  

 

Uppdraget har flera delar:  

 En kartläggning av omfattningen av och kvaliteten på skyddade boenden i Sverige – klart 

den 15 april 2013.  

 Ett vägledande material för berörda mottagare, socialtjänstens handläggare och utförare – 

klart den 2 september 2013.  

 Ett förslag till modell för hur insatsen kan kvalitetsutvecklas, följas upp och utvärderas 

kontinuerligt på nationell nivå – klart den 2 september 2013.   

 Ta fram en definition av begreppet skyddat boende.  

 Utreda tillståndsfrågan om skyddade boenden.  

 

Kartläggningen bygger på en enkät till 206 skyddade boenden. Kartläggningen ger en bild av 

antalet boenden i landet och en beskrivning av i vilken regi de drivs; kommunalt, ideellt eller 

privat. Kartläggningen beskriver också var de är belägna, uppgifter om bemanning och vilka 

stödinsatser till barn och vuxna som finns.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01  

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0219/11 

 

§ 208 

 

Statistik Kvinnojouren Viljan 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Jenny Apelgren, kvinnofridssamordnare, och Maggan Wennberg från Kvinnojouren Viljan i 

Ljusdal, redogjorde för hur arbetet med Kvinnojouren fungerar. Verksamheten startade den 1 

september 2010. Boendet är ett korttidsboende i det akuta skedet.  

 

Kvinnojouren Viljan ingår i Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige.  

 

Från den 1 januari till och med den 22 oktober 2013 hade Kvinnojouren totalt 237 

stödsökande kvinnor varav 37 stycken helt nya personer var för verksamheten. Totalt var det 

104 personer som fått stödsamtal och dessa varar i 45 minuter. Åldrarna för de stödsökande 

var 20-75 år och medelåldern låg på 25-35 år.  

 

Förvaltningen har återkommande diskussioner med Kvinnojouren, men jouren är en 

fristående organisation och ska inte vara en utförare åt socialtjänsten. Det är vanligt 

förekommande att socialtjänster i olika kommuner frågar om plats på boendet i Ljusdal men 

det är inte alltid möjligt att bereda plats. Personalen på boendet har begränsad kunskap och 

utbildning och de som kommer till boendet måste vara drogfria och det får inte förekomma 

alkohol. Av den anledningen har beläggningen ibland varit låg.  

 

Socialstyrelsen håller på och tar fram riktlinjer för Kvinnojourer.  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-10-24 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 Diarienummer 

   ON 0310/13 

 

§ 209 

 

Patientsäkerhetsberättelse till ledningssystemet för kvalitetsarbetet 2012 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Patientsäkerhetsberättelsen för 2012 godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten i Ljusdals kommuns 

särskilda boende under 2012 är det fortsatta arbetet med Senior Alert och palliativa 

registreringar på samtliga enheter.  

 

Risker och vårdskador har kunnat identifieras, åtgärdas och i många fall förebyggas. Alla 

boende personer har fått erbjudande om en riskbedömning vad gäller fall, trycksår och 

nutrition. Antalet inrapporterade fall har ökat och fallolyckor som lett till sjukhusinläggningar 

har ökat med sex stycken från föregående år. Förekomst av trycksår år 2012 var enligt 

journalgranskning 7,7 procent i jämförelse med år 2011 då det var 15, 9 procent. Detta visar 

på en förbättring. Inrapporteringen till Senior Alert har ökat och detta har troligtvis förbättrat 

riskbedömningarna av trycksår.  

 

Undernäring har mätts genom journalgranskning av införda BMI (body mass index) i 

dokumentationen. Jämförelser med föregående år har gjorts och 2011 var antalet personer 

med värde under 22 i BMI 30 procent och år 2012 var det 31,5 procent. Här kan man se en 

liten nedgång, men BMI som instrument är en grov mätning. Enligt Senior Alerts 

mätinstrument MNA så var det cirka 51 procent som har risk för undernäring och av dessa 

hade 93 procent fått insatta åtgärder 2012. 

 

I det palliativa registret kan förvaltningen se att det blivit ökad fokus på kvalitet och ett 

värdigt omhändertagande i livets slutskede. Största förbättringen som kan ses i registreringen 

är att personer får ordination av läkemedel för illamående i större grad och att det erbjuds fler 

eftersamtal till anhöriga.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen har bidragit till ökad patientsäkerhet genom att rapportera 

risker, tillbud och negativa händelser. Att ta upp avvikelserna på APT (arbetsplatsträffar) har 

lett till en möjlighet för all personal att beskriva och vara med i förbättringsarbetet.  

 

Hygienutbildningar och hygienronder har ökat medvetenheten om basal hygien på 

äldreomsorgens boenden. Ljusdals kommun deltog i den nationella hygienundersökningen 

PPM, resultatet visar att följsamhet till hygienrutinerna låg på över genomsnitt vad gäller 

korrekt arbetsdräkt, hängande långt hår, fri från ringar och armband och klädrutiner. 

Följsamheten till hygienrutinerna låg under genomsnitt vid användningen av plastförkläden, 

korrekt handskanvändning, desinfektion före och efter patientnära arbete och kunskap i basala 

hygienrutiner. 
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§ 209 forts 

 

Arbetet med förbättringar fortgår. Start med fördjupade läkemedelsgenomgångar har under 

2012 gjorts på Gärdegården, Gullvivan och Öjegården. SBAR-kort, som står för situation, 

bakgrund, aktuellt tillstånd, rekommendation, har införts på samtliga enheter för en 

strukturerad kommunikation när bland annat personal ringer upp sjuksköterska vid 

rådfrågning eller när de kallar på hjälp i sjukvårdsfrågor. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2013  

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare daterad 7 oktober 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0231/13 

 

§ 210 

 

Sammanställning av nämndens uppdrag till förvaltningen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Sammanställningen av omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen godkänns. 

 

2. Aktuell sammanställning av genomförda och ej genomförda uppdrag från 

omsorgsnämnden till förvaltningen ska redovisas två gånger per år. 

 

 
Sammanfattning 

 

Omsorgsnämnden beslutade den 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. 

 

Till sammanträdet den 24 oktober 2013 av omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 

redovisas två listor. En med genomförda uppdrag och en med ej genomförda samt pågående 

uppdrag.  Båda listorna sträcker sig till och med beslut i omsorgsnämnden per den 26 

september 2013. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2013  

Nämndens uppdrag till förvaltningen ej genomförda daterad 15 oktober 2013  

Nämndens uppdrag till förvaltningen genomförda daterad 15 oktober 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0250/13 

 

§ 211 

 

Omsorgsnämndens beslut vidare till KS/KF 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Sammanställningen av nämndens beslut som skickats vidare till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige godkänns. 

 

2. En sammanställning av nämndens beslut som skickats vidare till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige ska redovisas två gånger per år. 

 

 

Sammanfattning 

 

Omsorgsförvaltningen har gjort en sammanställning av nämndens uppdrag till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande beslut som rör omsorgsförvaltningens 

verksamhet. 

 

Besluten som studerats är från januari 2011 till och med beslut tagna i omsorgsnämnden den 

26 september 2013. Det första beslutet som redovisas på listan är från 2012 och är det första i 

granskningen som fortfarande handläggs. Därefter följer alla beslut fram till dagens datum. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2013  

Sammanställning av nämndens uppdrag till KS/KF daterad 15 oktober 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0421/11 

 

§ 212 

 

Rutin för ärendehantering 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

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

godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

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

fram. I den nya versionen är uppställningen per månad och listan gäller från och med 2014. 

 

Ärendena som rör ekonomi är under utredning och kommer eventuellt att ändras inför 2014.  

 

Ärenden som tillkommit är ärenden för medicinskt ansvarig sjuksköterska, sammanställning 

av nämndens uppdrag till förvaltningen respektive KS/KF och ärendegranskning för individ- 

och familjeomsorgen (IFO), stöd och omsorg (SO) samt äldreomsorgen (ÄO). 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2013  

Årslista för fasta/återkommande ärenden daterad 15 oktober 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0110/13 

 

§ 213 

 

Medborgarförslag från Christian Jensen om att spela in nämndernas och 
utskottens möten som audio-fil 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget avslås. 

 

 

Sammanfattning 

 

Medborgarförslaget är från Christina Jensen och angående ljudinspelning och 

webbpublicering av nämndsammanträden i Ljusdals kommun. 

 

Omsorgsnämnden ser att det redan idag finns en stor öppenhet angående kommunens möten. 

Fullmäktiges sammanträden sänds både via radio och videoinspelning. De flesta 

nämndsammanträden är öppna för besök av allmänheten och bevakas och kommenteras av 

lokaltidningen. Det är mycket osäkert att ljudinspelning och påföljande webbpublicering av 

ljudfilerna skulle fylla något ytterligare behov av insyn eller offentlighet som inte redan finns 

idag. Det skulle definitivt skapa ett merarbete för nämndsekreterare och annan personal som 

omsorgsnämnden bedömer inte motsvarar vad som kan vinnas. 

 

Beslutsunderlag 

 

Medborgarförslag från Christina Jensen daterat 31 januari 2013  

Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2013  

 

Yrkanden 

 

Tommy Olsson (C), Birgitta Ek (S), Per Gunnar Larsson (S), Markus Evensson (S), Kenneth 

Hedman (M), Marie-Louise Hellström (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0056/13 

 

§ 214 

 

Tillsyner enligt alkohollagen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisning avseende tillsynsbesök avseende alkohollagen, genomförda september 2013, 

godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas daterade den 15 oktober 2013 över tillsynsbesök avseende alkohollagen, 

genomförda under september månad 2013 av tillsynsinspektör. 

 

Under september har 5 tillsyner utifrån alkohollagen genomförts.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2013  

Tillsyner enligt alkohollagen tabell daterad 14 oktober 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0055/13 

 

§ 215 

 

Delegeringsbeslut alkohollagen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut alkohollagen under september 2013 godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas daterade den 15 oktober över delegeringsbeslut fattade under september  

2013 enligt alkohollagen avseende ändrad serveringsyta. Utöver detta har yttrande avgivits till 

Lotteriinspektionen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2013  

Delegeringsbeslut alkohollagen tabell september daterad 14 oktober 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01  

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0021/13 

 

§ 216 

 

Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut under september 2013 godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas, daterade 4 oktober 2013, över delegeringsbeslut fattade under september 

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 

2013-11-01 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-10-24 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

35 

 Diarienummer 

     

 

§ 217 

 

Protokoll för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av protokoll för kännedom godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

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

augusti 2013. 

 

För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll 

 

1. Protokollsutdrag KS 0016/13 gällande delårsbokslut och prognos 2013, dnr ON 2/13 

 

2. Protokollsutdrag KS 0267/13 gällande överenskommelse om samverkan kring personer 

med psykisk funktionsnedsättning, dnr ON 179/13 

 

3. Protokollsutdrag KS 0348/13 gällande förslag till ny alkoholtaxa, dnr ON 144/13 

 

4. Protokollsutdrag KS 0402/13 gällande avsägelse från Frida Wennberg (M) av uppdrag 

som ersättare i omsorgsnämnden. Fyllnadsval, dnr ON 7/11 

 

5. Protokollsutdrag gällande fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden efter Yvonne 

Oscarsson (V), dnr ON 7/11 

 

6. Protokollsutdrag KS 0538/12 gällande motion från Benny Bergström (SD) gällande 

Ljusdal Walk of Fame, dnr ON  

 

7. Protokollsutdrag KS 0306/13 gällande översyn av kommunens kostsystem 
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 Diarienummer 

   ON 0288/13 

 

§ 218 

 

Budget 2013 nedläggning av Slottebo i Ljusdal 
 

Omsorgsnämnden beslutar  
 

1. Omsorgsnämnden motsätter sig yrkandet av Lazlo Gönzci med flera i mål nummer 4392-

13 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Nedläggningen av Slottebo vård- 

och omsorgsboende är inte en fråga av principiell beskaffenhet eller annars större vikt. 

 

2. Förslag till yttrande godkänns och skickas till Förvaltningsrätten i Falun. 

 

 

Sammanfattning 

 

Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun fattade den 29 augusti 2013 beslut om att lägga ned 

Slottebo vård- och omsorgsboende (vobo) i Ljusdal och erbjuda de boende plats på andra 

lediga boendeplatser, i första hand vid vård- och omsorgsboendet Tallnoret i Ljusdal, § 150. 

Skälet till beslutet är att kommunen sedan 2012 har haft många tomma platser i vobo. För att 

ha en budget i balans måste åtgärder vidtas. Förslaget från förvaltningen var redan i april 

2013, att stänga ett vobo alternativt att säga upp avtalet som finns mellan Ljusdals kommun 

och landstinget Gävleborg om köp av så kallade närvårdsplatser. 

 

Till omsorgsnämnden den 26 september 2013 inkom en skrivelse om att beslutet att lägga ned 

Slottebo borde tas i kommunfullmäktige. Omsorgsnämnden beslutade, § 190, att frågan om 

nedläggningen av Slottebo inte skulle upp i kommunfullmäktige då frågan inte var av 

principiell beskaffenhet eller annars större vikt för Ljusdals kommun, enligt kommunallagen  

3 kap 9 §.  

 

Lazlo Gönczi med flera har överklagat omsorgsnämndens beslut den 26 september 

2013,§190, till Förvaltningsrätten i Falun med yrkandet att beslutet är av principiell 

beskaffenhet och av större vikt. 

 

Omsorgsnämnden motsätter sig yrkandet utifrån beskrivning nedan. 

Enligt Ljusdals kommuns reglemente för kommunstyrelserna och nämnderna, antaget av 

kommunfullmäktige den 21 november 2011, § 258, ska enligt § 2 nämnderna följa den av 

kommunfullmäktige antagna budgeten, de fastställda målen och i övrigt givna uppdrag, 

riktlinjer och författningar. Inom dessa ramar ska nämnderna fatta alla beslut och vidta alla 

åtgärder. Vidare i reglementet, § 19, ansvarar omsorgsnämnden, för i enlighet med gällande 

författningar, för vård- och omsorgsverksamheten. 

 

Slottebo startade 2002 som en enhet för avlastning och korttidsboende och hade då namnet 

Källan. Det var då 16 platser som delvis bemannades av hemtjänstens personal. Ansvar och 

arbetsledning lades på en av enhetscheferna för hemtjänsten. Skälet till starten var att 

nämnden då fattat beslut om att stänga 37 platser på grund av besparingsskäl och  
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§ 218 forts 

 

förvaltningens bedömning var att en korttidsenhet med nära samarbete med hemtjänsten 

behövdes för de som eventuellt inte fick plats i vobo.  

Ett axplock av de stängningar och förändringar som har gjorts sedan år 2000 är:   

 Källbacka 43 platser som stängdes 2001 efter krav från arbetsmiljöverket. Beslutet togs 

endast av nämnden.  

 Öjebo 20 platser stängdes 2001, beslutet togs på grund av besparingsskäl av nämnden.  

 Koppargården 54 lägenheter stängdes helt 2004 beslutet togs av omsorgsnämnden. 

 

Den nu aktuella enheten Slottebo med 10 platser har som tidigare beskrivits funnits sedan 

2002 då under namnet Källan och med 16 platser. År 2009 fattade omsorgsnämnden beslut 

om att göra om Källan från ett korttidsboende till ett demensboende med 10 platser, efter det 

bytte enheten namn till Slottebo. Beslutet om att göra om Slottebo till demensboende togs 

enbart av omsorgsnämnden. 

 

De beslut som tagits kring boenden har vid nedläggning som undertecknad känner till aldrig 

lyfts till fullmäktige på annat sätt än att det funnits med i budgetförslagen 

 

I överklagan mål 4392-13 överklagas omsorgsnämndens beslut utifrån två aspekter, att det är 

av principiell beskaffenhet och av större vikt. 

 

I överklagandet hävdas att boendet samlat brukare med demensdiagnos och en konsekvens av 

nedläggningen är att brukare får flytta till andra boenden med blandat stödbehov vilket 

innebär en kvalitetsmässig nackdel. Detta stämmer inte då flertalet av dem som bott på 

Slottebo tackat ja till erbjudet boende på Tallnoret, som allt sedan starten 1992 varit ett 

renodlat demensboende med krav på demensutredning, vilket det fortfarande är. 

 

På Slottebo har det senaste halvåret endast sju personer med demensdiagnos bott. Personer 

med demens bor även på andra vobo i kommunen.  

 

Omsorgsnämnden anser inte att frågan är av större vikt då nedläggningen endast rör tio av 

kommunens totalt drygt 300 platser inom vobo. Slottebo är ett av flera vobo i Ljusdals tätort 

vilket innebär att orten alltjämt har vobo. Omsorgsnämndens totala budget för 2013 är 426 

miljoner kronor. Nedläggningen av Slottebo beräknas innebära en besparing på 5 miljoner 

kronor per helår för omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 23 oktober 2013  

Föreläggande förvaltningsrätten daterad 16 oktober 2013  

Yttrande till förvaltningsrätten daterad 23 oktober 2013  

 

 

Beslutsexpediering 

2013-11-01 

Förvaltningsrätten i Falun 

Akt 


