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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0017/12
§1

Budget 2013, information om budgetprocessen
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Förvaltningsstödansvarig Carina Pehrsdotter Wickman informerar om budgetprocessen,
budget förutsättningar, budgetens olika delar/innehåll, för budget 2013.
I budgetprocessen för Ljusdals kommun redovisas budgetens roll i styrprocessen, vad som
står i kommunallagen om budgeten, ett årshjul för budgetprocessen, budgetdirektiv,
budgetberedningens arbete, budgetarbetet, en ekonomikalender, synpunkter på ramarna,
behov – prioritering – förankring, budgetbeslut vår eller höst?.
Information om omsorgsnämndens budgetprocess. Omsorgsnämndens årshjul för
budgetprocessen för arbetet med budget 2013 redovisas.
Ordföranden informerar om att ett arbete i diskussionsgrupper bör ske under februari till april
2012. Diskussionsgrupperna bör bestå av omsorgsnämnden, förvaltningschefen,
verksamhetschefer, ekonomer och eventuellt förvaltningsstödansvarig.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2012-02-09

Omsorgsnämnden

Diarienummer

ON 0030/12
§2

Verksamhetsredovisning, Individ- och familjeomsorgen
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
2. Skicka protokollsutdraget vidare till kommunstyrelsen för kännedom.

Verksamhetschef Thomas Renshammar ger verksamhetsredovisning av försörjningsstöd per
december 2011.
Sammanfattning
Under december månad år 2011 var det 292 hushåll som fick försörjningsstöd, detta är en
ökning med 53 hushåll jämfört med november månad. Totalsumman av alla utbetalningar
under december månad uppgick till 2 436 934 kronor. Detta är den högsta summa som
betalats ut en enskild månad sedan omsorgsförvaltningen började föra statistik, år 2007. Sett
över hela året så betalades det ut 22 915 882 kronor i försörjningsstöd detta är 2 130 000
kronor mer än vad som betalades ut år 2010. De fem år omsorgsförvaltningen fört statistik så
har försörjningsstödet ökat med 10 157 000 kronor. Av de 2 436 934 kronor som betalades ut
i december var 1 037 915 kronor till personer som var arbetslösa. Utöver dessa pengar
betalade vi ut 395 676 kronor på arbetsmarknadsinsatser, dessa insatser fördelas på kostnader
enligt tabell nedan.
Arbete och framtid 183 480 kr
Instegsjobb
10 077 kr
Nystartsjobb
168 307 kr
UNIK-bidrag
33 812 kr
Antal hushåll där man var sjuk med intyg men inte fick sjukpenning uppgick till 33 hushåll
och det betalades ut 231 245 kronor i försörjningsstöd.
Gruppen barn i familjer som uppbär försörjningsstöd har ökat sedan redovisningen gjordes
första gången i oktober år 2011, då var siffran strax under 8 % nu ligger den på ganska exakt
9 % av alla barn 0 till 18 år i Ljusdals kommun. Antal barn redovisas i tabellen nedan,
månadsvis.
Oktober
277

November
304

December
322

År 2011 blev ett dystert år, det har aldrig betalats ut så mycket pengar i försörjningsstöd
någonsin.
Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09

§ 2 forts
Yrkanden
Ordföranden föreslår att protokollsutdraget skickas vidare till kommunstyrelsen
för kännedom.
Helena Brink (C): Instämmer i ordförandens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på sitt eget förslag och finner
att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
2012-02-15
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0229/11
§3

Rekommendationer från barnombudsmannen
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Verksamhetschef Thomas Renshammar informerar om rekommendationer från
Barmombudsmannen.
Sammanfattning
Barnombudsmannen träffade under en dag i maj 2011, tio kommuner som tillsammans
identifierade hinder och lösningar kring hur socialnämnderna och socialtjänsten ska arbeta
med att förbättra villkoren för barn och ungdomar som är placerade i familjehem och hem för
vård eller boende (HVB).Bakgrunden till träffen var de senaste årens granskningar av den
sociala barnavården som pekar på stora skillnader mellan utbud, kvalitet och säkerhet mellan
olika kommuners socialtjänst och att stödet i hög grad skiljer sig åt mellan kommunerna.
Så få som drygt var femte socialnämnd har antagit direktiv kring hur socialtjänsten ska agera
när det framkommer missförhållanden i ett familjehem eller HVB. Vidare hade var tredje
socialnämnd antagit särskilda direktiv angående det placerade barnets hälso- och sjukvård
samt skolgång. Resultatet av dialogen blev de rekommendationer från Barnombudsmannen
som redovisas här nedan.
Till socialnämnden
Det behövs tydligare politiska mål och beslut för att säkerställa att placerade barns rättigheter
tillgodoses. Några viktiga exempel på områden är barns behov av och rätt till utbildning och
hälso- och sjukvård, barns rätt att få komma till tals och bli lyssnade på under utrednings- och
placeringstiden samt mål och beslut för att förebygga, upptäcka och åtgärda missförhållanden
i familjehem och HVB. Samarbeta mellan kommuner och förvaltningar i högre utsträckning.
Kommunerna kan hjälpa varandra med referenser av olika vårdgivare för att uppnå högre
kvalitet i vården av omhändertagna barn. Inför obligatorisk grundutbildning för
familjehemmen. Utöka och differentiera stödet till etablerade familjehem. Utse en egen
socialsekreterare till varje barn, i enlighet med vad som föreslås i barnskyddsutredningen.
Till socialförvaltningen
Skapa rätt förutsättningar för att bygga en bra relation mellan barnet och dess
socialsekreterare. Denna relation är avgörande. BBIC är bra men måste hållas levande och
utvecklas. Öka tillgängligheten hos socialsekreterare för placerade barn. Ha mer kontakt via
sociala medier eller andra interaktiva forum där barn och ungdomar ofta vistas. Utarbeta
tydliga kvalitetskriterier för vad vårdgivarna skall erbjuda. Skapa stabilitet och kontinuitet i
personalgruppen. Lägg ökat fokus på vidareutbildning, löne- och karriärmöjligheter.
Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09

§ 3 forts
Till regeringen
Tydliggör placerade barns rättigheter i lagstiftningen. Det handlar om vilka krav barnen kan
ställa på att få information om sina rättigheter, vårdens innehåll och uppföljning samt hur
missförhållanden kan anmälas. Placerade barn ska ha rätt till upprättelse och skadestånd. En
oberoende instans bör inrättas dit placerade barn och ungdomar kan vända sig med klagomål
när de ansvariga myndigheterna har försummat sitt ansvar. Skärpt lagstiftning/regelverk för
HVB. Behandlingsmetoder, ordningsregler och poängsystem måste utformas för att inte strida
mot barnets mänskliga rättigheter. Placerade barn ska ha rätt till en personlig socialsekreterare
som ska kunna föra enskilda samtal med barnet. Lagstiftaren bör genomföra de förslag som
lagts av Barnskyddsutredningen i betänkandet, Lag om stöd och skydd för barn och unga
(LBU).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0216/11
§4

Fråga från Folkpartiet - Rutiner gällande familjehemsplacerade barn
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Verksamhetschef Thomas Renshammar redogör för svar på frågor från Folkpartiet.
I maj 2011 ställde Maud Jonsson (FP) åtta frågor till Individ- och familjeomsorgen. Frågorna
gäller hur individ- och familjeomsorgen agerar i samband med att ett barn blir
familjehemsplacerat och vilka krav individ- och familjeomsorgen ställer på familjehemmet,
frågorna återges här med svaren direkt under frågan.
Har varje placerat barn en särskilt utsedd socialsekreterare?
Ja, individ- och familjeomsorgen arbetar så.
Får placerade barn besök av sin socialsekreterare minst en gång i kvartalet?
Ja, individ- och familjeomsorgen uppfyller detta.
Är utbildning obligatorisk för familjehem som kommunen anlitar?
Så är det inte idag. Från 2012 har individ- och familjeomsorgen utökat
familjehemssekreterarna till två tjänster bland annat för att under 2012 ta fram ett förslag till
utbildning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer. Utökningen av tjänster ska
också leda till att stärka kompetensen och få mer kontinuitet i uppföljningarna, att utbilda
familjehem innan de rekryteras, ge mer handledning och rekrytera fler egna familjehem så
individ- och familjeomsorgen slipper använda konsulentstödda familjehem.
Får familjehemmen den handledning och det stöd de har behov av?
Individ- och familjeomsorgen erbjuder redan idag vissa familjehem med särskilt komplexa
uppdrag extern handledning. Nu med utökade resurser stärker individ- och familjeomsorgen
så att individ- och familjeomsorgen i större utsträckning kan ge familjehemmen handledning
och stöd även under kvällar och helger i de familjehem där situationen är särskilt svår.
Har vi tydliga rutiner för att förebygga upptäcka och hantera missförhållanden på ett HVB,
eller i ett familjehem?
Familjehemssekreterarna har fått i uppdrag att ta fram sådana rutiner, som sedan ska läggas
fram till nämnden före sommaren.
Känner placerade barn till sina rättigheter och följs det i så fall upp att det sker på ett sätt så
att barn förstår?
Det kommer att ingå i det uppdrag familjehemssekreterarna har under våren.
Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09

§ 4 forts
Görs det en studieplan för varje placerat barns skolgång och undervisning?
Ingår i den rutin som ska arbetas fram under våren liksom inom ramen för den samordnade
individuella plan som omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen arbetat fram och
som nu är ute på remiss av socialchefen.
Får varje barn som placeras en hälsoundersökning och följs barnets hälsa upp under
placeringen?
Det ingår som en del av socialnämndens utredning med stöd av BBIC och kommer att
klargöras inom ram för de rutiner som ska upprättas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0022/12
§5

Verksamhetsredovisning - Handläggarenheten
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Verksamhetschef Margareta Nybom Persson redogör för månadsrapport angående vård- och
omsorgsboende samt betalningsansvar.
Behov av vård- och omsorgsboende
Den 23 januari 2012 var det 25 personer som hade bifallsbeslut på vård- och omsorgsboende
(vobo) men inte var verkställda. 17 av dessa personer bor i ordinärt boende med
hemtjänstinsatser i varierande omfattning. De övriga åtta personerna av de 25 vistas på
korttidsplats i väntan på att bli erbjuden vård och omsorgsboende. Av de 25 personer som är
beviljad vård och omsorgsboende så har fem personer tackat nej till skäligt erbjudande av
boende vid ett eller flera tillfällen. Anledningarna varierar men i huvudsak har det inte varit
exakt det boende de haft önskemål om även om det varit rätt ort.
Kommuner kan av socialstyrelsen åläggas att betala en vitessumma om beviljade beslut inte
verkställs inom tre månader. Fem personer har väntat längre än tre månader och det är de
personer som tackat nej enligt ovan. Den som väntat längst, utöver de fem, har ett
boendebeslut från 24 oktober 2011. Personen ifråga blev vid den boendefördelning som var
den 4 januari 2012 erbjuden ett boende och väntetiden blev två månader och elva dagar. Den
boendeort som mest efterfrågas är Ljusdal, där det är 13 personer som väntar (varav en
ansökan från annan kommun där ingen speciell ort finns angiven). Därefter finns efterfrågan
om Järvsö åtta personer, Färila två personer, Ramsjö och Los en person vardera.
Behov av korttidsplats/växelvård
Åtta personer väntar på korttidsplats (sex personer på sjukhus och två personer från ordinärt
boende.)
Betalningsansvar
Den sjätte dagen efter det att en person, som är inlagd på sjukhus, är utskrivningsklar träder
kommunens betalningsansvar in, om planerade och beslutade insatser inte hunnit verkställts.
Under december månad år 2011 hade kommunen betalningsansvar för åtta personer i 19
dagar, vilket resulterade i summan 65 806 kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0032/12
§6

Verksamhetsredovisning, äldreomsorg
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Verksamhetsutvecklare rapporterar att hittills är fem leverantörer godkända att utföra
serviceinsatser, varav två leverantörer är godkända att utföra personlig omvårdnad och
serviceinsatser. I dagsläget har 62 kunder valt extern leverantör, vilket motsvarar 16,0 % av
totalt 387 kunder i hemtjänsten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0247/11
§7

Kostprojekt "Fokus matglädje"
Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Antar förslaget till kostpolicyn.

Verksamhetschef Maria Persson redogör för ärendet.
Sammanfattning
Kostpolicyn har varit till utbildningsnämnden och omsorgsnämnden för remissyttrande,
utbildningsnämndens protokoll 2011-08-31 § 130 och omsorgsnämndens protokoll
2011-09-22 § 178. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-12-01 § 320 beslutas att
ärendes ska återremitteras för omarbetning och komplettering med avsnitt om kravmärkt,
rättvisemärkt, GMO och djurrätt. Kompletteringen finns i förslaget till kostpolicy under
rubriken ”upphandling och inköp”.
När kostpolicyn är antagen av fullmäktige ska handlingsplaner för de olika verksamheterna,
förskola, skola, omsorg arbetas fram. I det arbetet ligger kostpolicyn som grund. Dess mål ska
omformas för att bli tydliga och mer detaljerade i de olika verksamheterna.
Beslut av handlingsplanerna ska sen tas av både utbildningsnämnden och omsorgsnämnden.
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta i enlighet med följande:
1. Att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att förslaget till kotspolicyn antas.
Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
2. Antar förslaget till kostpolicyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 28 december 2011.
Förslag till kostpolicy, komplettering, daterad 10 januari 2012.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 1 december 2011.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09

§ 7 forts

Beslutsexpediering
2012-02-15
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Maria Persson, verksamhetschef kostenheten
Marita Wikström, förvaltningschef omsorgsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0148/08
§8

Inrättande av anhörigråd inom äldreomsorgen
Omsorgsnämnden beslutar
1. Att starta med anhörigråd på kommunens vård- och omsorgsboende samt hemtjänst från
2012.
2. Antar riktlinjerna för anhörigråden.
3. Redovisning av en uppföljning av anhörigråden i februari 2013.
4. Omsorgsförvaltningen gör ett tillägg om att föreningen SKPF även blir kallade till
anhörigråden.

Verksamhetsutvecklare Ingrid Johansson redogör för ärendet.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden beslutade den 12 juni 2008 att inrätta anhörigråd på alla boenden inom
äldreomsorgen och i alla hemtjänstdistrikt.
En arbetsgrupp inom äldreomsorgen har nu jobbat med uppdraget och lämnar följande
förslag;
Mål:
Anhörigrådet ska verka för en utveckling av verksamheten och medverka till en ömsesidig
information
Syfte:
Att öka anhörigas delaktighet över verksamheten
Omfattning:
Minst 1 träff/termin
Vad ska träffarna innehålla?
Information om verksamheten, budget
Kvalitetsgaranti
Information från omsorgsnämnden, mål och riktlinjer
Övriga frågor
Vilka ska delta?
Enhetschef, sjuksköterska, anhörigambassadör, kontaktpolitiker, representant från SPF/PRO,
2-3 anhöriga, 2 kunder
Kontaktpolitiker:
Utses av omsorgsnämnden
Representant från SPF och PRO:
Inbjudan skickas till ordförande i respektive lokalförening
Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09

§ 8 forts
Anhöriga:
På inbjudan till anhörigträff ska det beskrivas att anhörigråd ska starta på vård- och
omsorgsboendet eller inom hemtjänstområdet under våren 2012. Vilka anhöriga är
intresserade av att delta i ett råd? Är det många intresserade görs ett val. Utse 2-3 ordinarie
och 2 ersättare
Anhörigas uppdrag:
Vara en länk till andra anhöriga
Anhörigambassadörens uppdrag:
Vara en länk mellan kund/anhörig/verksamhet
Kunder:
Enhetschef och sjuksköterska utser lämplig kund.
Inbjudan, minnesanteckningar:
Inbjudan/kallelse med dagordning för mötet ska skickas ut senast 2 veckor innan mötet.
Minnesanteckningar ska skrivas och skickas till Omsorgsnämnden för kännedom.
Arbetsgruppen består av:
Maria Bertilsson, enhetschef, Erik Fundin, enhetschef och Ingrid Johansson,
verksamhetsutvecklare
Förvaltning föreslår nämnden att besluta i enlighet med följande:
1. Att starta med anhörigråd på kommunens vård- och omsorgsboende samt hemtjänst från
2012.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2012.
Yrkanden
Helena Brink (C): Omsorgsnämnden antar riktlinjerna för anhörigråden.
Helena Brink (C): Redovisning av en uppföljning av anhörigråden i februari 2013.
Helena Brink (C): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden: Omsorgsförvaltningen gör ett tillägg om att föreningen SKPF även blir kallade
till anhörigråden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Helena Brinks yrkande gällande
antagande av riktlinjerna och finner att nämnden bifaller detta.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande

15

PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09

§ 8 forts
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Helena Brinks yrkande gällande
redovisning av en uppföljning och finner att nämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på ordförandes yrkande gällande tillägg
om att föreningen SKPF ska bli kallade till anhörigråden och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
2012-02-15
Ingrid Sundström, verksamhetschef äldreomsorgen
Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0401/11
§9

Rapport till omsorgsnämnden om avvikelser i hälso- och sjukvård 2011
Omsorgsnämnden beslutar
1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska rapporterar sammanfattande avvikelserapportering från
vård- och omsorgsboendena återkommande varje halvår till omsorgsnämnden.
2. Avvikelserapporteringen ska innehålla händelser, analyser, åtgärder och resultat.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Elisabeth Persson Calderon redogör för ärendet.
Sammanfattning
Avvikelserapporteringen och arbetet med åtgärder ser ut att fungera bra på flertalet enheter
men det finns även enheter som har ett behov av att få mer kunskap om
patientsäkerhetsarbetet. Siffrorna utvisar inte att det har blivit någon försämring eller
förbättring i läkemedelshanteringen. Några avvikelser har handlat om omvårdnadsbrister som
till exempel att inte följa givna ordinationer eller att kommunikationen inte fungerat
tillfredsställande. Arbetet med avvikelsesystemet ingår i ledningssystemet för kvalitet.
Fortsatta förbättringar kommer att utarbetas under kommande år.
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta i enlighet med följande:
1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska rapporterar sammanfattande avvikelserapportering
från vård- och omsorgsboendena återkommande varje halvår till omsorgsnämnden.
2. Avvikelserapporteringen ska innehålla händelser, analyser, åtgärder och resultat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2012.

Beslutsexpediering
2012-02-15
Elisabeth Persson Calderon, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0416/11
§ 10

Handlingsprogram för skydd mot olyckor, för samråd
Omsorgsnämnden beslutar
1. Bifaller remissyttrandet.
2. Skicka remissyttrandet till kommunstyrelsen för vidare beredning.
3. Redigering av ordet ärendeblad, att det stryks från rubriken.

Förvaltningschef Marita Wikström redogör för ärendet.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden tillstyrker att handlingsprogrammet antas men understryker vikten av det
breda förebyggande arbete som i det föreslagna handlingsprogrammet kommit i andra hand,
gentemot åtgärder som rör räddningstjänstens insatser då olyckor redan inträffat.
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta i enlighet med följande:
1. Anta remissyttrandet som sitt eget.
2. Lämna yttrandet till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2012.
Yttrande daterat 17 januari 2012.
Handlingsprogram för skydd mot olyckor, gällande mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Helena Brink (C): Ordet ärendeblad stryks från rubriken. Helena Brink (C): Bifall till
förslagen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Helena Brinks yrkande gällande att
ordet ärendblad stryks och finner att nämnden bifaller detta.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09

§ 10 forts

Beslutsexpediering
2012-02-15
Kommunstyrelsen
Peter Nystedt, samhällsutvecklingsförvaltningen, räddningstjänsten
Anders Åbom, utredare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0034/12
§ 11

Betänkandet; Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45)
Omsorgsnämnden beslutar
1. Antar remissyttrandet som sitt eget.
2. Sända yttrandet till Socialdepartementet.

Förvaltningschef Marita Wikström redogör för ärendet.
Sammanfattning
Självmord är den vanligaste dödsorsaken inom åldergruppen 15 till 44 år, men de flesta
självmord begås av personer över 45 år. Omkring 1 100 personer begår självmord varje år och
det är vanligare bland män än bland kvinnor. Idag finns en skyldighet för hälso- och
sjukvården att till Socialstyrelsen anmäla självmord som begås av personer som inom de
senaste fyra veckorna varit i kontakt med vården. Händelseanalyser är ett viktigt verktyg för
att bygga upp kunskap om självmord och hur de kan förebyggas.
Betänkandet händelseanalyser vid självmord föreslår i korthet följande:
- Att skyldigheten att utföra händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvård
också på samma sätt ska gälla socialtjänsten.
- Att den tid som ska gälla för en kontakt mellan vård eller socialtjänst och den person
som begår självmord utökas från 4 veckor till 6 månader.
- Att Polisen och Rättsmedicinalverket ska rapportera självmord till socialtjänsten
respektive hälso- och sjukvården och dessa ska då kunna göra en händelseanalys som
ska sändas till Socialstyrelsen.
- Att den senare ges ansvar dels för att sammanställa händelseanalyser från de båda
berörda verksamheterna då kontakt funnits hos båda, dels att utveckla ett IT-stöd för
genomförandet av händelseanalyser.
- Att förändringen genomförs genom införande av en särskild lag om händelseanalyser
vid självmord.
Socialtjänsten har en beredskap och erfarenhet av att delta i händelseanalyser vid självmord
inom hälso- och sjukvård. Dock är socialtjänstens möjligheter att själv utföra
riskbedömningar eller förebyggande åtgärder begränsad, varför ett utökat ansvar att utföra
händelseanalyser inte får leda till ett ökat ansvar för den typen av kvalificerade insatser.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09

§ 11 forts
Förvaltningen föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Anta remissyttrandet som sitt eget.
2. Sända yttrandet till Socialdepartementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2012.
Yttrande daterat 4 januari 2012.
Remiss daterad 15 november 2011.

Beslutsexpediering
2012-02-15
Socialdepartementet
Marita Wikström, förvaltningschef omsorgsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0389/11
§ 12

Medborgarförslag, gällande personal inom vård och omsorg ska ha rätt
till heltid och möjlighet till deltid
Omsorgsnämnden beslutar
1. Bifaller skrivelsen och skickar den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ordföranden redogör för ärendet.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har av kommunstyrelsens beredning fått medborgarförslaget för yttrande.
Medborgarförslaget, gällande personal inom vård- och omsorg ska rätt till heltid och
möjlighet till deltid, behandlas i kommunfullmäktige 2011-10-31. Vid kommunfullmäktige
den 31 oktober 2011 beslutades att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för
beredning. Omsorgsnämndens ordföranden har yttrat sig den 13 januari 2012, svar angående
heltid inom omsorgsförvaltningen.
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där man föreslår att personal inom
vård och omsorg ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid.
Förslagsställaren skriver:
”Möjlighet att genom eget arbete kunna försörja sig själv och sin familj är en viktig del av
människans trygghet och frihet. Om vi inte får ha kvar våra heltider så inskränker det på
många och framförallt kvinnors trygghet och frihet. Ofrivilligt deltidsarbete får betydande
konsekvenser som leder till lägre löner, lägre sjukpenning och lägre pension. Så vi föreslår
att det blir ett beslut på att kommunens anställda ska ha rätt till heltid och möjlighet till
deltid. Sedan så kommer vårt arbete att bli attraktivare för våra yngre, framtida sökande till
tjänster och utbildning inom vården om det finns heltider. Som det är nu så flyttar våra
ungdomar till andra orter för att söka heltidsjobb.”
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta i enlighet med följande:
1. Bifaller skrivelsen och skickar den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2012.
Skrivelse, svar angående heltid inom omsorgsförvaltningen, daterad 13 januari 2012.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, daterat 31 oktober 2011.
Medborgarförslag daterat 2 oktober 2011.
forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09

§ 12 forts

Beslutsexpediering
2012-02-15
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0421/11
§ 13

Rutin för ärendehantering
Omsorgsnämnden beslutar
1. Bifaller rutin för ärendehantering inom omsorgsnämnden.

Ordföranden redogör för ärendet.
Sammanfattning
På uppdrag av omsorgsnämndens ordförande har omsorgsförvaltningen gjort en rutin för
ärendehantering, för antagande i omsorgsnämnden. En ärendehanteringsrutin har använts i
omsorgsförvaltningen i cirka två år men har den reviderats för att passa för nya rutiner.
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta i enlighet med följande:
1. Bifaller rutin för ärendehantering inom omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2012.
Skrivelse, rutin för ärendehantering LIS (ärendehanteringssystem), daterad 29 december
2011.

Beslutsexpediering
2012-02-15
Marita Wikström, förvaltningschef omsorgsförvaltningen
Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0033/12
§ 14

Ansökan om anpassad bostad

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0270/10
§ 15

Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0250/11
§ 16

Yrkanden från handikappomsorgen
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av kommunstyrelsens beslut.

Förvaltningschef Marita Wikström redogör för ärendet.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden begärde i augusti 2011 hos kommunstyrelsen att få ta del av det egna
kapitalet för att använda inom handikappomsorgen. Kommunstyrelsen har den 1 december
2011 beslutat att inte bevilja omsorgsnämnden medel ur det egna kapitalet. Motiveringen är
att omsorgsnämnden har för år 2011 ett prognostiserat underskott på drygt 8 miljoner kronor.
Om de utbildningsinsatser som var aktuella i skrivelsen från omsorgsnämnden i augusti inte
kan genomföras inom budget under 2012 ombeds omsorgsnämnden att återkomma.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2012.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterat 1 december 2011.

Beslutsexpediering
2012-02-15
Marita Wikström, förvaltningschef omsorgsförvaltningen
Britt Inger Ärfström Björk, verksamhetschef handikappomsorgen
Malin Wiklund, ekonom
Jennie Olsson, ekonom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0205/11
§ 17

Ansökan av stimulansmedel för 2011
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av Socialstyrelsens beslut.

Ordföranden redovisar beslut från Socialstyrelsen angående stimulansbidrag till kommuner
och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.
Beslutsunderlag
Beslut från Socialstyrelsen angående stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser
inom vård och omsorg om äldre personer, daterat 2 december 2011.
Protokollsutdrag från omsorgsnämnden daterat 25 augusti 2011 § 149.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0169/11
§ 18

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§
SoL 2011
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten.
2. Skickar rapporten vidare till kommunfullmäktige.

Biståndshandläggarenheten genom verksamhetschef Margareta Nybom Persson har
överlämnat rapport om ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2011 enligt SoL och LSS daterad
2012-01-13. Ej verkställda beslut avser 14 SoL-beslut angående ansökningar om särskilt
boende.
Av dessa 14 personer är det åtta personer som tackat nej till erbjudet boende vid ett eller flera
tillfällen. Två av dessa åtta personer har nu återtagit sin boendeansökan då de blivit piggare
och klarar av att bo kvar i sitt ordinära boende fem personer har fått sina beslut verkställda
under perioden och den person som fick vänta som längst väntade i sju månader. Under
väntetiden vistades personen ifråga på en korttidsplats inrymt i det vård- och omsorgsboende
vederbörande önskat sitt permanenta boende. Vid rapporteringstillfället är det en person
(undantaget de åtta som tackat nej) som ännu inte fått sitt beslut från den 16 september 2011
verkställt. Anledningen är att det inte funnits ledig lägenhet på önskad ort. Personen ifråga
vistas på korttidsplats inrymt i det vård- och omsorgsboende vederbörande önskat som sitt
permanenta boende.
Handikappomsorgen, genom verksamhetschef Britt Inger Ärfström Björk, har överlämnat
rapport om ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2011 enligt SoL och LSS daterad 15
december 2012 – 15 januari 2012. Inga ej verkställda beslut fanns att rapportera.

Beslutsexpediering
2012-02-15
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0076/11
§ 19

Delegeringsbeslut Alkohollagen 2011
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under december månad
2011.

Lista redovisas daterad 2012-01-24 över delegeringsbeslut fattade under december månad
2011 enligt alkohollagen inom individ- och familjeomsorgen avseende nytt tillstånd, tillstånd
slutet sällskap, utökat tillstånd, tillfälligt tillstånd, återkallelse av serveringstillstånd på egen
begäran.

Justerare

Utdragsbestyrkande

30

PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0027/11
§ 20

Månadsrapport - Delegeringsbeslut Individ- och familjeomsorg,
Äldreomsorg, Handikappomsorg 2011
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under december månad
2011.

Lista redovisas daterad 2012-01-24 över delegeringsbeslut fattade under december månad
2011 enligt SoL inom äldreomsorgen och enligt SoL och LSS inom handikappomsorgen
samt över delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen avseende utredning och
behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL och LVM och LVU.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

§ 21

Protokoll för omsorgsnämndens kännedom
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av protokoll för kännedom februari
månad 2012.

Lista redovisas över protokoll för nämndens kännedom som inkommit under november och
december månad 2011.
För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll;
1. Protokoll från kommunstyrelsen, 2011-12-01, § 325, Dnr 405/11

Lokala miljömålsammanställning

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2011-11-18, § 287, Dnr 77/11

Budget och verksamhetsplan 2012

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-11-21, § 275, Dnr 386/11

Fyllnadsval av
ersättare i omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

32

PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

§ 22

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av ärenden för kännedom februari
månad 2012.

Lista redovisas över ärenden för nämndens kännedom som inkommit under november månad
2011 och januari månad 2012.
För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden;
1. Ansökan om statsbidrag för att införa nationella riktlinjer för vård och omsorg för personer
med demenssjukdom år 2011. Dnr 398/11

2. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen
vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012. Dnr 9/12

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0074/10
§ 23

Trygghetsboende för äldre i Ljusdals kommun
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

AB Ljusdalshems verkställande direktör Richard Brännström informerar om planering av ett
trygghetsboende för äldre i Ljusdals kommun.
AB Ljusdalshem ska sälja en fastighet till AB Ljusdals Servicehus. AB Ljusdals Servicehus
ska verkställa att starta en trygghetsboende. Planen är att trygghetsboendet ska skapas på
Gärdeåsen.
Detta är ett bra arbete för att skapa en bra koncernnytta, vilket innebär en bra dialog med AB
Ljusdals Servicehus och omsorgsförvaltningen.
Redovisning av budgetkalkyl, finansiering, cashflowanalys för ärendet.
Marita Wikström föreslår en arbetsgrupp för planeringen av verkställandet med deltagande av
verksamhetschefen för äldreomsorgen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0297/11
§ 24

Information om Kvinnofridsprojektet
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av presentation av projektet kvinnofridssamordnare.

Kvinnofridssamordnare Margareta Andersson informerar om projektet kvinnofridsamordnare.
Våld i nära relationer
I Sverige misshandlas 75 000 kvinnor i en nära relation varje år och cirka 200 000 barn
bevittnar våld i hemmet varje år. Endast 1500 män årligen genomgår behandling för sin
våldproblematik. En kvinna misshandlas till döds ungefär var tjugonde dag. Antalet
polisanmälningar av misshandel mot kvinnor har ökat påtagligt sedan 1980-talet. Det kan
bero på såväl en faktisk brottsökning som en ökad anmälningsbenägenhet. Mörkertalet
bedöms dock fortfarande vara betydande. Under år 2011 gjordes 2 480 polisanmälningar om
grov kvinnofridskränkning och 27 800 anmälningar om misshandel mot kvinnor som var 18
år eller äldre, varav nära hälften (45 procent) gällde brott inomhus av bekant i nära relation.
Kvinnofridssamordnare
Kvinnofridsarbetet i Ljusdals kommun har pågått sedan år 2009, det startade som ett projekt
kallat ”nollvåld” och övergick från februari 2011 till ett projekt med en anställd
kvinnofridssamordnare. Visionen år 2009 var att Ljusdal ska vara ett samhälle där arbetet att
förebygga mäns våld mot kvinnor bedrivs med samma övertygelse och kraft som arbetet med
att stödja och skydda kvinnor och barn som drabbats. Nollvision när det gäller våld i alla
former vilket ska bidra till att göra Ljusdal till ett attraktivt samhälle som är tryggt både för
invånare och besökare.
Utvecklingsmedel
En slutrapport är inlämnad till Länsstyrelsen för 2010 års utvecklingsmedel för
kvinnofridssamordnare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2012.
Återrapportering av projekt som beviljas utvecklingsmedel år 2010för att stärka stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0065/09
§ 25

Information från Kvinnojouren
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Kvinnojourens ordförande Sofia Wennberg informerar om kvinnojouren Viljans verksamhet
och behov. Arbetet pågår utifrån en vision. Kvinnojouren Viljan arbetar mycket med
förebyggande information till alla. Kvinnojouren är en ideell förening. Kvinnojourens behov
är lokaler, utbildning för vidareutveckling av tjejjouren, samverkan genom nätverksträffen,
fortsatt bra samarbete med Ljusdals kommun.
Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige) vill att Kvinnojouren Viljan eventuellt
ska komma för att presentera starten av deras verksamhet.
I ärendet redovisas även statistik från kvinnojouren Viljan för perioden 1 januari till 31 maj
2012. Dnr ON 219/11.
Ordföranden informerar om en föreläsning inom området den 24 april 2012.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-02-09
Diarienummer

ON 0107/11
§ 26

Beslut om utvecklingsmedel 2011 till kommunerna för att stärka stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av besluten.

Ordföranden redovisar beslut från Länsstyrelsen angående utvecklingsmedel för att förstärka
stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, för att stärka utvecklingen av
kvinnojouren Viljans verksamhet, daterat 2 juli 2011. Dnr ON 107/11.
Ordföranden redovisar beslut från Länsstyrelsen angående utvecklingsmedel för att förstärka
stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, angående delfinansiering av en
fortsatt projektmedelanställning av kvinnofridssamordnare enligt inlämnad plan, daterat 2 juli
2011. Dnr ON 176/10.
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