
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 

Omsorgsnämnden 2012-03-15 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 8:30 - 16:10 
 
Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande 
 Maria Andersson (S) 
 Birgitta Ek (S) 
 Per Gunnar Larsson (S) 
 Mona Wandel (SRD)  
 Annasara Svanteson (V)   
 Marie-Louise Hellström (M) 
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 Helena Brink (C) 
 Bengt Åke Jackas (MP) 
 Maud Jonsson (FP) 
 
 
Övriga deltagande Marita Wikström, förvaltningschef 
 Ingrid Sundström, verksamhetschef ÄO § 27,  
 Maria Persson, verksamhetschef kostenheten § 29,  
                 Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare § 28, 41 
                 Jennie Olsson, ekonom § 33-35,  
                 Malin Wiklund, ekonom § 33-35,                     
                 Chatarina Plomér enhetschef IFO § 46-47  
                 Staffan Olsson, familjerättssekreterare § 48-49,  
                 Karin Olsson, sjuksköterska och samordnare, § 32  
                 Karin Andersson, alkohol- och drogterapeut, § 32 
                 Yvonne Oscarsson alkohol- och drogterapeut, § 32 
                 Hans Eibler, alkohol- och drogterapeut, § 32 
                 Personalföreträdare/personalrepresentant Kommunal,  
                                      § 27- 31, 33-35, Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Maud Jonsson  
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-03-22 
 klockan 15:30. 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Omsorgsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2012-03-15 
 
Datum för anslags upprättande 2012-03-22 
 
Datum för anslags nedtagande 2012-04-13 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Maria Hjärtmyr 
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 Diarienummer 

   ON 0022/12 
 
§ 27 
 
Verksamhetsredovisning - Handläggarenheten  
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Verksamhetschef Ingrid Sundström redogör för månadsrapport angående vård- och 
omsorgsboende samt betalningsansvar till Gävleborgs läns landsting. 
 
 
Behov av vård- och omsorgsboende  
Den 27 februari 2012 var det 20 personer som hade bifallsbeslut på vård- och omsorgsboende 
(vobo) som inte var verkställda. Tretton av dessa personer bor i ordinärt boende med 
hemtjänstinsatser i varierande omfattning. De övriga sju personerna av de 20 personerna, 
vistas på korttidsplats i väntan på att bli erbjuden vård- och omsorgsboende. Av de 20 
personer som är beviljad vård- och omsorgsboende så har två personer tackat nej till skäligt 
erbjudande av boende vid ett eller flera tillfällen. Kommuner kan av socialstyrelsen åläggas 
att betala en vitessumma om beviljade beslut inte verkställs inom tre månader. 
Två personer har väntat längre än tre månader och det är de personer som tackat nej enligt 
ovan. Den som väntat längst utöver de två personer enligt ovan har ett boendebeslut från 13 
december 2011. Den boendeort som mest efterfrågas är Ljusdal där det är elva personer som 
väntar (varav två ansökningar från annan kommun där ingen speciell ort finns angiven). 
Därefter Los med fem personer, Järvsö tre personer, Färila en person, Ramsjö ingen. 
 
Behov av korttidsplats/växelvård 
Två personer väntar på korttidsplats (från ordinärt boende, ingen från sjukhus väntar i 
dagsläget) 
 
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 verkställas. 
Under januari månad 2012 hade kommunen betalningsansvar för elva personer i 71 dagar 
( = 275 856 kronor ).  
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 

2012-03-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Omsorgsnämnden 

 
5

 Diarienummer 

   ON 0032/12 
 
§ 28 
 
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 65 kunder valt extern leverantör, vilket motsvarar 16,8 % av 
totalt 386 kunder i hemtjänsten.  
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 Diarienummer 

   ON 0067/12 
 
§ 29 
 
Verksamhetsredovisning - kostenheten 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Verksamhetschef Maria Persson redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Under året 2012 kommer kostenheten informera eller redogöra om verksamheten vid fyra 
verksamhetsredovisningar 
 
Redovisning av arbetet med matlådor 
 
Bakgrund: Statistik på antalet matlådor; fram till 2006 var det varje år en stadig ökning av 
antalet producerade matlådor vid centralköket. Då levererades varma matlådor varje dag till 
kunderna. Vid omorganisationen 2006 startade centralköket producera kyld mat med metoden 
cook chill till förskolor/skolor och vård och omsorgsboenden. Kylda matlådor började packas 
i ”skyddad atmosfär” det vill säga matlådorna packas med livsmedelsgas. Denna metod 
används i stor utstäckning även i alla våra livsmedelsbutiker. Köttfärs, falukorv, smörgåsmat 
etcetera packas med denna metod och är ett mycket säkert sätt att hantera livsmedel på och 
ger också en lång hållbarhet. Centralköket hade 2006-2007 många studiebesök från så väl 
norra som södra Sverige eftersom centralköket var bland de första i landet att övergå till 
denna metod. I samband med omorganisationen får cook chill en stark negativ klang vilket 
leder till att antalet matlådor sjunker konstant varje år. År 2009 slutar centalköket med ”cook 
chillmetoden” och övergick till att använda ”kyldmatsmetoden”. En metod som för 
centalköket innebär bättre kvalitet men med en något kortare hållbarhet på maten. En satsning 
på att ”marknadsföra” matlådorna gjordes under 2010. Flera informationsträffar anordnades 
med ett flertal pensionärsorganisationer runt om i Ljusdals kommun där information om 
”valmöjlighet, kvalitet, säkerhet och produktion” var ledorden. Vid flera tillfällen bjöds det på 
provsmakning av matlådor. 
 
Nuläge: Trots satsningen som gjordes 2010 ser centalköket att 2011 blev ett år där antalet 
matlådor fortfarande sjunker. Både i januari 2012 och i februari 2012 har antalet producerade 
matlådor ökat vilket förhoppningsvis visar en brytpunkt och att minskningen av matlådorna 
stannar av. I januari 2012 gjordes en ”brainstorming” på kostenheten i frågan: ”hur vi kan öka 
antalet producerade matlådor”? Många förslag till kvalitetshöjningar framkom och arbetet 
med dem kommer att startas succesivt under året. 
  
Framtid: Genom att aktivt arbeta med marknadsföring och satsa på ytterligare kvalitén på 
matlådorna hoppas centralköket att de ska bli mer intressanta för kommunens medborgare. 
      Forts 
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§ 29 forts 
 
Centralköket kommer under hela 2012 succesivt arbeta med att: 

 Anordna informationsträffar (kvällstid) runt om i kommunen med budskapet till 
almänheten: ”Valfrihet, kvalitet och vikten av att äta rätt”. Dessa träffar kommer 
ledas av kostchef och dietist. 

 Valfriheten ska ökas genom att lägga till ytterligare två till tre maträtter på varje 
matsedel. Idag erbjuder centalköket alltid tio maträtter på varje veckomatsedel. 

 Enkäter med temat ”kvalitét” ska ställas till alla våra kunder 
 Hemlagade efterrätter ska erbjudas alla våra kunder. 

 
Redovisning av; Vinnovaprojektet – Hur kan måltidssituationen för äldre förbättras? 

 
Vinnova har beviljat 13,8 miljoner kronor till ett fyraårigt forsknings- och utvecklingsprojekt 
där målet är att hitta nya former för upphandling av måltidslösningar för äldre. Inköp 
Gävleborg är ägare av projektet som ska genomföras i samarbete med fyra kommuner i 
Gävleborgs län, Region Gävleborg samt Region Skåne. Både regionala som nationella 
organisationer kommer att knytas till projektet. Tanken med projektet är att skapa en 
plattform för test och genomförande av innovativa lösningar. 
Fyra av Inköp Gävleborgs medlemskommuner har valts ut för pilotstudier: Gävle, Ljusdal, 
Ockelbo och Hudiksvall. Att valet föll på just dessa kommuner beror på att de har en bra 
geografisk spridning och storlek. Innehållet i pilotprojekten kommer att se olika ut: 
- Gävle - Köpa och utveckla dagens entreprenadlösningar 
- Ljusdal - Distribution, leveranser och logistik 
- Ockelbo - Ny helhetslösning för mat på ett särskilt boende för äldre 
- Hudiksvall - Närproducerade leveranser, andra aktörer och miljöaspekter. 
Region Gävleborg är en av projektets medfinansiärer och ser mycket positivt på att forskning 
och utveckling av det här slaget bedrivs i länet. Projektet handlar i slutänden om ökad 
livskvalitet för de äldre, samhällsnytta och utveckling av offentliga köp i Gävleborgs län. De 
slutsatser som dras kommer också att vara användbara för andra delar av landet och även 
inom EU.  

 
Rapport utifrån frågan: Gör vi rätt saker i centralköket? 
 
Efter omorganisationen 2006 byggs centralköket upp mer eller mindre av personalen själva, 
man har inte haft någon experthjälp inom området kyld mat under hela denna tid. Det har 
inneburit att man har provat sig fram och hittat olika lösningar allt eftersom under årens lopp 
för att få en så bra verksamhet som möjligt. Funderingar har en längre tid funnits om ”vi gör 
rätt saker” i centralköket. Kökskonsult Inge Dahlgren som har 25 års erfarenhet av metoden 
kyld mat har under 2,5 dagar studerat och analyserat centralköket och bedömt dess effektivitet 
och sammanfattat allt i en rapport. Slutsatsen av rapporten är att det i första hand är två 
områden i centralköket som fungerar väldigt dåligt. Först och främst är det administrationen, 
för matlådor, som är ineffektivt och det beror främst på ett undermåligt dataprogram. Det 
andra området som fungerar dåligt är att kostenheten i produktionslokalerna inte uppfyller 
kraven på en rad punkter så som flöden, arbetsmiljö, funktionalitet och bakteriologisk 
säkerhet. 
      
      Forts 
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§ 29 forts 
 
I dagsläget lever kostenheten inte helt upp till de högt ställda krav som gäller för 
kylmatsystem. Det är många korsande flöden som går mellan rena och smutsiga zoner. 
Arbetsmiljön i packningsrummet är inte bra på grund av bland annat trånga passager. 
Logistiken och flödet är inte optimala vilket leder till mycket spring i lokalerna. Dietköket är 
idag väldigt trångt och tungarbetat vilket ger en dålig arbetsmiljö samt har för liten kapacitet 
när det gäller ugnar och blastchillers (snabbkylar). Detta är i och för sig inga direkta nyheter 
för kostenheten utan kostenheten har lyft delar av detta inom kostenheten vid ett antal 
tillfällen. Denna rapport kommer kostenheten att arbeta med under 2012, vilket innebär ett 
arbete med ett förslag om hur kostenheten bör göra för att få ett riktigt effektivt och säkert 
centralkök. 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 

2012-03-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Omsorgsnämnden 

 
9

 Diarienummer 

   ON 0076/12 
 
§ 30 
 
Verksamhetsredovisning, Arbetsmarknadsenheten och Flyktingenheten  
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Arbete & Framtid är en arbetsmarknadsåtgärd för trettiofem (35) personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Personerna anställs genom arbetsmarknadsenheten och anställningstiden är 
upp till 18 månader och görs i nära samarbete med individ- och familjeomsorgen, 
Arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna. Syftet är bland annat att minska 
beroendet av försörjningsstöd och stärka personen att komma in på ordinarie arbetsmarknaden 
eller motivera till studier. 
 
Resultat till och med 2012-02-27;  
Trettiotvå (32) personer finns anställda i Arbete & Framtid med placering i olika 
verksamheter och förvaltningar och är fördelade enligt följande: 
Omsorg:  17 personer 
Underhåll och teknik:   8 personer 
Service:    7 personer 
Anställningsform: 21 personer i OSA (offentligt skyddat arbete) 
  10 personer   Nystartsjobb 
    1 person      Utvecklingsanställning 
Könsfördelning:  19 män i åldrar 23-56 år 
  13 kvinnor i åldrar 26-51 år 
 
Arbete & Framtid får anses som hittills lyckat för personer som fått egen försörjning och som 
fått en struktur på sin vardag samtidigt har även servicenivån höjts inom offentlig service som 
till exempel omsorgsförvaltningens verksamheter som kan genomföra olika aktiviteter för 
kunderna. Ett tiotal personer som hittills anställts i Arbete & Framtid och intervjuats är 
mycket nöjda sedan starten i maj 2011 och tycker att det har öppnats en ny möjlighet att gå 
vidare.  
 
Fråga från Anne Hamrén, personalrepresentant från Kommunal: Får en person som har en 
anställning i Arbete & Framtid (exempelvis nystartsjobb) användas till att ersätta ordinarie 
personal vid exempelvis sjukdom eller semester? 
 
Verksamhetschef Ingrid Sundström svarar: ja om personen via chef och bemanningsenhet 
ersätter någon som är frånvarande och utför de arbetsuppgifter som den frånvarande personen 
skulle ha utfört. Ersättning för Arbete & Framtids- anställningen ska utgå och istället utgår 
ersättning i form av lön. 
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 Diarienummer 

   ON 0030/12 
 
§ 31 
 
Verksamhetsredovisning, Individ- och familjeomsorgen 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 
2. Skicka protokollsutdraget vidare till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetsredovisning av försörjningsstöd per januari och februari år 2012. Analys av 
försörjningsstödet efter två månader är inte möjligt. Konstaterande att försörjningsstödet har 
minskat något från januari till februari. Vad gäller arbetslösa och de som är sjukskrivna men 
saknar sjukpenning har ökat något. Gruppen barn i familjer som uppbär försörjningsstöd ökar 
för femte månaden i rad, den har ökat med drygt 2 procent eller 75 barn sedan oktober 2011. 
 
Under januari 2012 fick 263 hushåll 1 631 877 kronor i försörjningsstöd motsvarande siffra 
för februari var 241 hushåll och 1 426 774 kronor. (Figur 1) 
 
Av de personer som fick försörjningsstöd i januari var 52 procent arbetslösa, för februari var 
siffran 56 procent. För de som var sjukskrivna med intyg men saknar sjukpenning var siffran i 
januari 8 procent och februari 10 procent. (Figur 2) 
 
Antal barn i familjer som uppbär försörjningsstöd har ökat varje månad sedan första 
redovisningen i oktober 2011. Då var siffran strax under 8 procent nu ligger den på 10 
procent. (Figur 3) 
 
Figur1 
 Januari 2012 Februari 2012 
Antal hushåll 263 241 
Kostnad 1 631 877 kr 1 426 774 kr 
 
Figur 2 
 Januari 2012 Februari 2012 
Arbetslösa 52 % 56 % 
Sjuk m intyg ej sjukpenning 8 % 10 % 
 
Figur 3 
 Okt.2011 Nov. 2011 Dec. 2011 Jan.2012 Febr. 2012 
Antal barn 277 304 322 336 352 
 
 
     Forts 
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§ 31 forts 
 
Beslutsexpediering 
2012-03-22 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0029/12 
 
§ 32 
 
Presentation av beroendecentrum 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Personal från beroendecentrum presenterar sin verksamhet. Personalen är; Karin Olsson, 
sjuksköterska och samordnare, Karin Andersson, alkohol- och drogterapeut, Yvonne 
Oscarsson alkohol- och drogterapeut, Hans Eibler, alkohol- och drogterapeut. 
 
Beroendecentrum är ett samarbete där sjukvården (landstinget) och socialtjänsten 
(kommunen) samarbetar på en gemensam mottagning för att erbjuda professionell hjälp. 
Redovisning av personalbemanningen, totalt är det 5,2 tjänster på beroendecentrum. 
Beroendecentrums målgrupp är;  
 ungdomar och vuxna med riskbruk eller missbruk eller beroende av alkohol, narkotika 

och läkemedel  
 anhöriga 
 
Beroendecentrums syfte;  
 skapa en samlad specialiserad och gemensamt driven mottagning för människor med 

problem av alkohol, narkotika och läkemedel 
 ge behandling till anhöriga 
 minska abstinensbehandlingen i sluten vård 
 människor ska ges möjlighet att tidigt få hjälp 
 minska antalet HVB- placeringar 
 ingen remiss nödvändig 
 öppen mottagning klockan 08:30 – 10:00 
 första besöket till sjuksköterska för bedömning och kartläggning 
 anhöriga direkt till alkohol- och drogterapeut 
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 Diarienummer 

   ON 0017/12 
 
§ 33 
 
Budget 2013, diskussion om ramar 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Ekonomerna Malin Wiklund och Jennie Olsson redovisar förutsättningar för att arbeta med 
budget för år 2013 och ekonomisk långtidsplan för åren 2014-2015. 
 
Det viktigaste att klargöra är: 
• innan 30 april 2012, ta beslut om möjligheten att klara budget 2013 utifrån budgetramen i 

ELP(Ekonomisk långtidsplan) 
• konsekvenserna av en oförändrad ram ska beskrivas   
• behov av ökad ram ska motiveras 
 
Redovisning av vilka yrkanden som respektive verksamhet har för budget 2013. 
Diskussionsfrågor som omsorgsnämnden för en dialog gör är; 
Vad vill omsorgsnämnden göra av de förslag som presenteras? 
Finns övriga förslag som inte ingår i verksamhetschefernas förslag? 
På vilket sätt omfördelar omsorgsnämnden resurser om de inte får det de yrkar på? 
Vilka områden är fredade från neddragningar? 
 
Ordföranden informerar att ett nytt sammanträde med fortsatt information och diskussion bör 
ske innan den 19 april 2012 för att omsorgsnämnden ska kunna svara på dagens 
diskussionsfrågor.  
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 Diarienummer 

   ON 0100/11 
 
§ 33 
 
Bokslut 2011 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden ger i uppdrag till omsorgsförvaltningen att det klargörs tydligare i 

texten på sifferbokslutet varför omsorgsnämndens konto redovisar ett minusresultat. 
Texten ska vara: Obudgeterade kostnader för utbildning av ny nämnd och extra 
sammanträden. 

 
2. Omsorgsnämnden ger i uppdrag till omsorgsförvaltningen att i måluppfyllelsedokumentet 

på fokusområdet ekonomi ska siffran på kostnad på försörjningsstöd ändras enligt den 
siffra som finns i sifferunderlaget. 

  
3. Omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2011 och överlämnar dessa till 

kommunfullmäktige. 
 
4. Omsorgsnämnden godkänner sifferbokslut för 2011 och överlämnar dessa till 

kommunfullmäktige. 
 
5. Omsorgsnämnden godkänner måluppfyllelse för 2011 och överlämnar dessa till 

kommunfullmäktige. 
 
6. Omsorgsnämnden begär av kommunfullmäktige att kvarvarande investeringsmedel, 33,9 

tkr, överförs till 2012 års budget. 
 
 
Ekonomerna Malin Wiklund och Jennie Olsson redogör sifferbokslut. 
 
Sammanfattning 
 
År 2011 blev för omsorgsförvaltningen ett år med underskott. I de prognoser som gjorts under 
året har omsorgsförvaltningen informerat om stora underskott bland annat på grund av 
försörjningsstödet, placeringar på institution inom individ- och familjeomsorgen (IFO), 
placeringar inom handikappomsorg/socialpsykiatri samt ökat antal timmar inom hemtjänsten. 
Prognoserna har resulterat i en allmän sparsamhet vilket är en av anledningarna till att 
underskottet dämpats under årets sista månader. Slutligen hamnade resultatet på -2 458 tkr.  
 
Nämndens konto visar underskott på grund av utbildning av ny nämnd och extra möten. 
 
Verksamhetsstöd visar ett positivt resultat till stora delar beroende på tjänstledighet samt utlån 
av personal till projektet införande av LOV (Lag Om Valfrihet) samt mindre konsultköp än 
tidigare år. 
 
      Forts 
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§ 33 forts 
 
Färdtjänsten/glesbygdsstödet hade något mindre resande och några förre som utnyttjade 
möjligheten till hemsändning än vad som budgeterats.  
 
IFO visar ett relativt stort underskott som beror av det ökade trycket på enheten under året. 
Fler placeringar och fler personer som behövt försörjningsstöd har inneburit att IFO varit 
tvungna att ta in extra personal vilket inte täckts av budget. Försörjningsstödet har även i 
utbetalda kronor legat högre än något år tidigare. Beroendemottagningen har kommit igång 
med behandlingar vilket initialt lett till att de ”hittat” fler utsatta kommunmedborgare som 
behöver hjälp med missbruksproblematik och behandling på institution. Fakturor från 
Ljusdalshem angående Nyholmen som hade bokats upp under 2010 som en skuld, har nu 
tagits tillbaka och därmed påverkat resultatet positivt.  
 
Handikappomsorgen har haft stora kostnader för köpta platser under året bland annat inom 
socialpsykiatrin. Angående budgeteringen på gruppbostäderna har vissa enheter legat för högt 
i bemanning vilket lett till underskott. Boendeteamet och korttidshemmet har tidvis behövt 
förstärka personalbemanningen, då de har haft fler kunder med stora behov, även 
sysselsättningen för äldre som boendeteamet ansvarar för har ökat. Sex kunder har under året 
haft stora personlig assistans insatser från kommunen, då de sökt och fått avslag hos 
Försäkringskassan. Två av dessa har dock nyligen beviljats personlig assistans från 
Försäkringskassan vilket påverkat resultatet positivt.  
 
Äldreomsorgen visar totalt ett överskott. Hemtjänsten totalt har haft 20 000 timmar mer 
beviljat 2011 jämfört med 2010 vilket leder till ett underskott. Vård- och omsorgsboendena 
visar däremot ett positivt resultat bland annat på grund av att Servicehusbolaget i slutet av 
december lämnade i en hyresrabatt. Även en minskning av vikarieintaget jämfört med 
prognoserna skapar överskott. 
 
Arbetsmarknadsenheten visar totalt ett positivt resultat, detta beror till stora delar på högre 
intäkter än budgeterat. 
 
Kostenheten visar ett negativt utfall vilket de också budgeterat med. Här finns en fond där de i 
goda år sparar pengar, under sämre år används dessa pengar för att inte behöva ta ut 
kostnaden direkt mot kunderna. Enheten har valt att satsa på kvalitetsutveckling så som 
utökning av hemlagade bikomponenter och efterrätter.  
 
Sammanträdespunkten ajourneras klockan 11:30 och återupptas klockan 14:10. Före klockan 
11:30 redovisas sifferbokslut. Efter klockan 14:10 redovisas verksamhetsberättelse och 
måluppfyllelse. 
 
Ekonomerna Malin Wiklund och Jennie Olsson ger redovisning av måluppfyllelse för 
verksamhetsåret 2011. Omsorgsnämnden har beslutat ett antal mål inom fem fokusområden: 
Ekonomi, Kund/Medborgare, Medarbetare, Verksamhet och Miljö. Trafikljusen i 
redovisningen av måluppfyllelsen symboliserar nämndens sammanvägda måluppfyllelse vid 
årets slut för respektive fokusområde. Nämnden uppfyller sammanfattningsvis målen för två 
områden och klarar delvis målen inom tre områden. 
                                                                                                              Forts 
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§ 33 forts 
 
Förvaltningschef Marita Wikström redogör för verksamhetsberättelse 2011. 
Omsorgsförvaltningen består av verksamheterna äldreomsorg (ÄO), handikappomsorg (HO), 
individ- och familjomsorg (IFO), handläggarenhet, arbetsmarknads- och flyktingenhet (AME) 
samt kostenhet. I förvaltningen arbetar cirka 864 personer och budgetomslutningen är cirka 
400 miljoner. År 2011 tillträdde en ny politisk ledning där förvaltningen fokuserade på att 
introducera politikerna i verksamheten samt att arbeta med samarbete mellan politiker och 
tjänstemän. Samtidigt fick förvaltningen ansvar för AME och kostenheten. Dessa 
verksamheter har bidragit till att öka samarbetet inom förvaltningen och framförallt gäller det 
samarbetet mellan IFO och AME där ett aktivt arbete görs för att hitta nya arbetsformer och 
att få ut fler från försörjningsstöd till egen försörjning.  
 
Ekonom Malin Wiklund redogör för att begära kvarvarande investeringsmedel med 33,9 tkr, 
överförs till 2012 års budget. Under år 2011 var den största investeringen för 
omsorgsförvaltningen det nya verksamhetssystemet Treserva. Förvaltningen vill flytta med 
sig överskottet på 33,9 tkr från investeringsramen till 2012 års budget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2012. 
Måluppfyllelse december 2011. 
Sifferunderlag, bokslut omsorgsnämnden 2011. 
Verksamhetsberättelse, omsorgsnämnden 2011. 
 
Yrkanden 
 
Per Gunnar Larsson (S) föreslår att det klargörs tydligare i texten på sifferbokslutet varför 
omsorgsnämndens konto redovisar ett minusresultat. Texten ska vara: Obudgeterade 
kostnader för utbildning av ny nämnd och extra sammanträden. 
 
Ordföranden föreslår att i måluppfyllelse dokumentet på fokusområdet ekonomi ska siffran på 
kostnad på försörjningsstöd ändras enligt den siffra som finns i sifferunderlaget. 
  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Per Gunnar Larssons förslag om att 
det klargörs tydligare i texten på sifferbokslutet varför omsorgsnämndens konto redovisar ett 
minusresultat. Texten ska vara: Obudgeterade kostnader för utbildning av ny nämnd och extra 
sammanträden, och finner att nämnden bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på sitt eget förslag om att i mål- 
uppfyllelse dokumentet på fokusområdet ekonomi ska siffran på kostnad på försörjningsstöd 
ändras enligt den siffra som finns i sifferunderlaget, och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
      Forts 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2012-03-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17

 
§ 33 forts 
 
Beslutsexpediering 
2012-03-22 
Kommunfullmäktige 
Marita Wikström, förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
Malin Wiklund, ekonom  
Jennie Olsson, ekonom 
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 Diarienummer 

   ON 0018/12 
 
§ 35 
 
Eget kapital 2011 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden begär av kommunfullmäktige att underskottet från år 2011, -2 458 tkr, 

ej belastar det egna kapitalet eftersom det beror på omständigheter som nämnden och 
förvaltningen ej råder över. 

 
 
Ekonomerna Malin Wiklund och Jennie Olsson redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen har sedan halvårsskiftet 2011 informerat om en prognos för ett 
underskott jämfört med budgetram 2011. Prognosen har legat på över minus 8 miljoner 
kronor. Allmän sparsamhet, minskat antal placeringar inom individ- och familjeomsorgen 
(IFO) samt andra åtstramningar har lett till att underskottet endast blev knappt minus 2,5 
miljoner kronor. Omsorgsförvaltningen anser dock att de gjort vad de kunnat för att undvika 
underskott. 
 
Försörjningsstödet har året 2012 varit mycket högt och de 10 miljoner kronor i extra tillskott 
som omsorgsförvaltningen fick av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i ramökning för 
denna post visade sig vara för lite. Totalkostnaden under året uppgick till cirka 23,8 miljoner 
kronor vilket betyder ett underskott, gentemot budget, på minus 2,4 miljoner kronor. För att 
administrera det höga flödet av kunder har IFO varit tvungna att anställa mer personal vilket 
även det lett till ett underskott på cirka minus 1,1 miljoner kronor.  
 
Även handikappomsorgen har haft flertalet nya kunder där extern placering varit nödvändig 
då kommunen saknar platser för de nya kategorier av handikapp och diagnoser som kunderna 
har. Enbart inom socialpsykiatrin rör det sig om kostnader på cirka 1 miljon kronor.  
 
Hemtjänsten har under året ökat kraftigt och haft 20 000 fler beviljade timmar än 2010. Detta 
var inget de kunde planera och budgetera för inför 2011. 
 
Kostenheten har budgeterat med att använda kostfonden vilket för förvaltningens del innebär 
ett underskott då kostfonden ligger centralt på kommunledningskontoret. 
 
Ingående balans 2011-01-01 6 425 tkr 
Utnyttjat 2011   - 960 tkr 
Förslag förändring eget kapital 2011        0 tkr 
Utgående balans 2011-12-31 5 465 tkr 
 
 
      Forts 
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§ 35 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-03-20 
Kommunfullmäktige 
Marita Wikström, förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
Malin Wiklund, ekonom  
Jennie Olsson, ekonom 
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 Diarienummer 

   ON 0035/12 
 
§ 36 
 
Uppföljning av internkontroll 2011 och internkontrollplan 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Uppföljningen av intern kontroll för året 2011 godkänns. 
  
2. Antar internkontrollplanen för året 2012. 
 
3. Ärendet ska vara slutfört 31 juli 2012. 
 
 
Marita Wikström redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Mallen för intern kontrollplan och intern kontroll omarbetades 2011. Varje förvaltning och 
nämnd ska använda sig av samma mall. Omsorgsförvaltningen har gjort en uppföljning av 
intern kontroll för året 2011 och intern kontrollplan för året 2012.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 22 februari 2012. 
Uppföljning av intern kontroll 2011, daterad 24 februari 2012. 
Intern kontrollplan 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-03-20 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Marita Wikström, förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
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 Diarienummer 

   ON 0065/09 
 
§ 37 
 
Sammanställning av nämndens uppdrag till förvaltningen 
 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden godkänner sammanställningen.  
  
2. Omsorgsnämnden ger i uppdrag till omsorgsförvaltningen att följande punkter stryks från 

sammanställning av omsorgsnämndens eller omsorgsnämndens arbetsutskotts uppdrag 
till omsorgsförvaltningen; 
 Start av UNIK 
 Anhörigråd 
 Avgiftstaxan ÄO/HO 
 Regeringsuppdrag – Granskning inom missbruks- och beroendevården 
 Rapport försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 
 Begäran om yttrande, (Omsorgsnämnden ger uppdrag till individ- och 

familjeomsorgens ledningsgrupp att upprätta nya rutiner gällande kommunicering av 
dokument till enskilda) 

 Begäran om yttrande, (Omsorgsnämnden ger uppdrag till individ- och 
familjeomsorgens ledningsgrupp att upprätta nya rutiner med beaktande av SoS 
allmänna råd 2006:12 om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn 
och unga) 

 Begäran om förlängd prövotid BBiC 
 Uppföljning av Utvecklingsplaner ÄO, HO samt IFO 
 Arbete och Framtid 
 Uppföljning av internkontroll 2010 och internkontrollplan 2011, (Varje enhet i 

omsorgsförvaltningen gör en uppföljning på internkontrollen varje år och att den 
redovisas till omsorgsnämnden, det börjar gälla för uppföljning 2011. Med uppdrag 
till ärendeberedning att utforma vilken lista som ska redovisas) 

 Uppföljning av internkontroll 2010 och internkontrollplan 2011, 
(Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att redovisa några enheters 
verksamhetsberättelse under hösten 2011) 

 Delårsbokslut och prognos 2011 
 Budget 2012 
 Ny rutin och regelverk Lex Sarah. 

 
 
Förvaltningschef Marita Wikström redogör för ärendet. 
 
 
 
 
                                                                                                                               Forts 
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§ 37 forts 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden beslutade 2008-05-22 att aktuell uppdragssammanställning ska redovisas 
till nämnden kvartalsvis. Sammanställningen ska innehålla de uppdrag som förvaltningen fått 
av omsorgsnämnden och som inte är helt genomförda.  
 
Till sammanträdet den 15 mars 2012 med omsorgsnämnden har utsänts sammanställning av 
uppdrag till och med december månad 2011, daterad 2012-01-23. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2012. 
Uppdrag från omsorgsnämnden eller omsorgsnämndens arbetsutskott till 
omsorgsförvaltningen, uppföljning daterad 23 januari 2012. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden föreslår att nedanstående punkter stryks från sammanställning av 
omsorgsnämndens eller omsorgsnämndens arbetsutskotts uppdrag till omsorgsförvaltningen; 
 Start av UNIK 
 Anhörigråd 
 Avgiftstaxan ÄO/HO 
 Regeringsuppdrag – Granskning inom missbruks- och beroendevården 
 Rapport försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 
 Begäran om yttrande, (Omsorgsnämnden ger uppdrag till individ- och familjeomsorgens 

ledningsgrupp att upprätta nya rutiner gällande kommunicering av dokument till 
enskilda) 

 Begäran om yttrande, (Omsorgsnämnden ger uppdrag till individ- och familjeomsorgens 
ledningsgrupp att upprätta nya rutiner med beaktande av SoS allmänna råd 2006:12 om 
handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga) 

 Begäran om förlängd prövotid BBiC 
 Uppföljning av Utvecklingsplaner ÄO, HO samt IFO 
 Arbete och Framtid 
 Uppföljning av internkontroll 2010 och internkontrollplan 2011, (Varje enhet i 

omsorgsförvaltningen gör en uppföljning på internkontrollen varje år och att den 
redovisas till omsorgsnämnden, det börjar gälla för uppföljning 2011. Med uppdrag till 
ärendeberedning att utforma vilken lista som ska redovisas) 

 Uppföljning av internkontroll 2010 och internkontrollplan 2011, (Omsorgsförvaltningen 
får i uppdrag att redovisa några enheters verksamhetsberättelse under hösten 2011) 

 Delårsbokslut och prognos 2011 
 Budget 2012 
 Ny rutin och regelverk Lex Sarah 
 
 
                                                                                                                                 Forts 
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§ 37 forts 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på sitt eget förslag och 
finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
2012-03-22 
Marita Wikström, förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare 
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 Diarienummer 

   ON 0063/12 
 
§ 38 
 
För yttrande till omsorgsnämnden gällande trygghetsboende på 
Gärdeåsvägen 16, Gärde 16:1 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden bifaller yttrandet till att ett trygghetsboende skapas i Ljusdal. 
 
 
Förvaltningschef Marita Wikström redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från omsorgsnämnden angående AB Ljusdalshems plan 
för att sälja ett hyreshus på Gärdeåsen till AB Ljusdals servicehus. Planen är att huset sedan 
ska byggas om till trygghetsboende. 
Omsorgsnämnden och kommunfullmäktige har redan 2008 antagit en utvecklingsplan för 
äldreomsorgen där man slår fast att olika boendeformer ska finnas inom kommunen. Det som 
idag saknas är ett trygghetsboende, även om Koppargården i stor utsträckning fungerar som 
ett sådant. Omsorgsnämnden har under en längre tid haft ett 20 kunder i ”kö” som blivit 
beviljade VoBo (Vård- och omsorgsBoende) enligt socialstyrelsen benämningen på det som 
tidigare kallades särskilt boende eller gruppboende. Vid flera tillfällen beviljas personer VoBo 
som efter att de har flyttat in uppfattas av personalen som för pigga och vitala för 
boendeformen. Oftast har detta då berott på att personen fått fler sociala kontakter, mat på 
bestämda tider och levt i gemenskap med andra. Allt detta kan ett trygghetsboende uppfylla. 
Personerna ska ha fyllt 70 år, om man är makar eller sambor räcker att en person är 70 år. 
Utöver lägenheter med god tillgänglighet ska det finnas utrymmen för de boendes måltider, 
samvaro, hobby och rekreation. Trygghetsboende ska bemannas med personal på vissa tider 
varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider och erbjuda 
kulturella aktiviteter. Trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar 
om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Yttrande daterat 14 februari 2012. 
Yttrande av ägaren gällande trygghetsboende på Gärdeåsvägen 16, daterat 31 januari 2012. 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C) yrkar bifall till förslaget. 
 
 
 
 
      Forts 
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§ 38 forts 
 
Beslutsexpediering 
2012-03-22 
Kommunstyrelsen 
Marita Wikström, förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
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 Diarienummer 

   ON 0118/11 
 
§ 39 
 
Inrättande av stipendium till personer som gör stora frivilliga insatser 
inom omsorgsnämndens verksamhetsområde 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Antar bifogade regler för frivilligstipendium. 
 
 
Förvaltningschef Marita Wikström redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Till Ljusdals kommun har ett medborgarförslag inkommit om att inrätta ett frivilligstipendium 
till organisationer och personer som gör stora insatser inom omsorgsnämndens 
ansvarsområde. Kommunfullmäktige har den 21 november 2011 bifallit förslaget.  
 
Frivilligstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det sociala 
området. Stipendiet ska utdelas av omsorgsnämnden lämpligen i samband med den 
internationella frivilligdagen, den 5 december. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2012. 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C) yrkar bifall till förslaget. Per Gunnar Larsson (S) instämmer i Helena Brinks 
bifallsyrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-03-22 
Marita Wikström, förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
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 Diarienummer 

   ON 0024/12 
 
§ 40 
 
Bris, ansökan om ökat bidrag från kommunerna 
 
Omsorgsnämnden beslutar   
1
 

. Bifaller förvaltningschefens skrivelse och sänder den vidare till kommunstyrelsen. 

msorgsnämndens förslag  

ommunstyrelsen beslutar 

. Ge bidrag med en krona per innevånare och år till BRIS (barnens rätt i samhället), för år 

örvaltningschef Marita Wikström redogör för ärendet. 

ammanfattning 

RIS (barnens rätt i samhället) har tillskrivit Sveriges kommuner med en önskan om ett 
d 

RIS har den 13 januari 2012 tillskrivit samtliga kommuner i landet med en begäran om 
on 

RIS 

 

eslutsunderlag 

jänsteskrivelse daterad 31 januari 2012. 
2. 

eslutsexpediering 

elsen 
rvaltningschef omsorgsförvaltningen 

O
 
K
 
1

2012 med summan 18 986 kronor (officiell statistik per 30 november 2011). 
 
 
F
 
S
 
B
utökat bidrag för att deras stödtelefon, telefonnummer: 116 111, ska kunna vara bemanna
dygnet runt. 
 
B
utökat bidrag med en krona per innevånare och år. Detta för att möjliggöra att en stödtelef
för barn och unga ska kunna vara i drift dygnet runt. BRIS har 600 frivilliga jourer i landet 
varav 100 finns i region nord, dit Ljusdal hör. Under 2010 dokumenterade BRIS 24 000 
stödjande kontakter via telefon, mejl och chattar, utöver detta försökte flera tusen ringa B
när stödtelefonen var stängd. Omsorgsförvaltningen kan se att i Ljusdals kommun behöver 
fler barn och ungdomar stöd via socialtjänsten. Samtidigt vet omsorgsförvaltningen att alla 
unga inte vill ta kontakt med socialtjänsten i första hand, utan en anonym kontakt som BRIS
är lättare att ta som ett första steg. Omsorgsnämnden (ON) bidrar årligen till BRIS via det 
föreningsbidrag som ON hanterar. Undertecknad anser att detta är ett bidrag som rör 
kommunens alla barn och unga och därför bör frågan hanteras av kommunstyrelsen. 
 
B
 
T
Skrivelse från BRIS daterad 13 januari 201
 
 
B
2012-03-22 
Kommunstyr
Marita Wikström, fö
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 Diarienummer 

   ON 0149/08 
 
§ 41 
 
Slutredovisning LOV 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Tagit del av uppföljning november 2011 samt ekonomisk slutredovisning februari 2012 av 

LOV.  
 
 
Verksamhetsutvecklare Ingrid Johansson redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Varje år besvaras en enkät från Socialstyrelsen om hur landets kommuner arbetar med 
valfrihetssystemet LOV (Lag Om Valfrihet). Under 2011 gjordes uppföljningen i november 
2011 och den slutliga ekonomiska redovisningen i januari 2012. 
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 Diarienummer 

   ON 0055/12 
 
§ 42 
 
Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under januari månad 

2012. 
 
 
Lista redovisas daterad 2012-02-22 över delegeringsbeslut fattade under januari månad 2012 
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. 
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 Diarienummer 

   ON 0036/12 
 
§ 43 
 
Tillsyner alkoholhandläggningen 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av tillsynsbesök gjorda under januari månad 

2012. 
 
 
Lista redovisas daterad 2011-03-05 över tillsynsbesök gjorda under januari månad 2012 av 
tillsynsinspektörer och alkoholhandläggare. 
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 Diarienummer 

   ON 0085/12 
 
§ 44 
 
Tillsyn på kontroll av handel med receptfria läkemedel 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av kontroll av vissa receptfria läkemedel 

gjorda under februari månad 2012. 
 
 
Lista redovisas, över kontroll av vissa receptfria läkemedel, tillsynsbesök gjorda under 
februari månad 2012 av alkoholhandläggare. 
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 Diarienummer 

     
 
§ 45 
 
Ärenden för omsorgsnämndens kännedom 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av ärenden för nämndens kännedom 

mars månad 2012. 
 
 
Lista redovisas över ärenden för nämndens kännedom som inkommit under januari månad 
2012. 
 
För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden; 

1. Anmälan från enskild angående brister i hälso- och sjukvårdsinsatser  
vid äldreboende i Ljusdals kommun. Dnr 293/11. 

     
2. Detaljplan för Åkersta 26:6 m fl (tomt vid Kyrksjön) Dnr 53/12. 

 
3. PRO Gävleborg genoför nu en kartläggning av hur äldreomsorgen fungerar 

i våra kommuner. Dnr 56/12. 
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 Diarienummer 

   ON 0039/12 
 
§ 46 
 
Särskild förordnad vårdnadshavare 
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 Diarienummer 

   ON 0040/12 
 
§ 47 
 
Särskild förordnad vårdnadshavare 
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 Diarienummer 

   ON 0087/12 
 
§ 48 
 
Nedläggning av faderskapsutredning 
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 Diarienummer 

   ON 0088/12 
 
§ 49 
 
Nedläggning av faderskapsutredning 
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 Diarienummer 

   ON 0238/11 
 
§ 50 
 
Begäran om yttrande - Handläggning gällande anmälan om oro för barn 
som far illa 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av beslutet. 
 
 
Ordföranden redovisar beslut från Socialstyrelsen angående: klagomål angående nämndens 
handläggning av anmälan om oro för barn som far illa, daterat 17 januari 2012. Dnr ON 
238/11. 
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 Diarienummer 

   ON 0280/11 
 
§ 51 
 
Överklagan avslag personlig assistans 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av dom. 
 
 
Ordföranden redovisar dom från Förvaltningsrätten i Falun angående: ekonomisk stöd enligt 9 
§ 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa, daterat 12 januari 2012. Dnr ON 280/11. 
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 Diarienummer 

   ON 0064/11 
 
§ 52 
 
Hemsjukvård 
 
Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Från och med februari 2013 överta ansvaret från landstinget för hemsjukvården.  
 
2. Ansvaret delegeras till omsorgsnämnden och de medel som förs över till kommunen i 

skatteväxlingen fördelas till omsorgsnämnden.  
 
3. Omsorgsnämnden begär av kommunfullmäktige utöver ovanstående, att medel för att 

anställa en projektledare beviljas för tiden 2012-07-01 – 2013-12-31 med 800 000 kronor. 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Förvaltningschef Marita Wikström får i uppdrag att göra en ny tjänsteskrivelse med det 

innehåll som hon gav kompletterande information om vid sammanträdet gällande 
skatteutjämning. 

 
 
Förvaltningschef Marita Wikström redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Regionstyrelsen beslutade den 24 februari 2012 att rekommendera kommunerna och 
landstinget ta beslut om att hemsjukvården kommunaliseras. Styrgruppen har utformat förslag 
till beslut och enats om en skatteväxling på 22 öre. 
 
Kommunalisering av hemsjukvård är genomförd i omkring hälften av landets kommuner 
Staten vill arbeta för en ökad enhetlighet i landet och en lagstiftning har vid flera tillfällen 
diskuterats. En förstudie är genomförd i Gävleborg under åren 2009 – 2010.  
I november 2010 beslutade regionstyrelsen om ett projekt för att utforma en lösning för 
Gävleborgs län. Projektarbetet har varit igång sedan januari 2011. Inriktningsbeslut om 
gränsdragningen i ansvaret togs under 2:a halvåret 2011.  
 
Länets kommuner och landstinget rekommenderas att fatta följande beslut:  
att kommunerna från 1 januari 2013 tar över landstingets hemsjukvårdsansvar på 
primärvårdsnivå för personer över 18 år. Nivån på skatteväxlingen är 22 öre. En ansökan om 
ändring i förordningen om kommunalekonomisk utjämning med anledning av förändrat 
huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län från och med 1 januari 2013 görs. En 
partsgemensam grupp för hantering av gränsdragningsfrågor inrättas. En politisk styrgrupp 
för sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg följer genomförande av reformen under två år.  
                                                    Forts 
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§ 52 forts 
 
Styrgruppen svarar för att uppföljning och utvärdering av reformen sker senast 2015-06-30. 
Styrgruppens sammankallande ansvarar för att så sker. Uppföljning och utvärdering sker 
utifrån två perspektiv; patientens och organisationernas upplevelser. 
 
Den hemsjukvård som är aktuell för kommunerna att överta ansvaret för är enligt 
Socialstyrelsens definition, inklusive ansvaret för alla hembesök hos dem som är inskrivna i 
hemsjukvård samt för hjälpmedel (ej så kallad avancerade) som förskrivs av den egna 
personalen. Ansvaret gäller patienter som 18 år och äldre och som bor i eget boende. Insatser 
och åtgärder ska ges av distriktssköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast på 
primärvårdsnivå. Insatser ska ha en varaktighet om minst 2 veckor. Insatser och åtgärder 
insätts först efter överrapportering och vårdplanering. Kommunerna övertar ansvar för 
förskrivning och ordination samt kostnader av de förbrukningsartiklar och de hjälpmedel som 
förskrivs av den kommunala hemsjukvården. Behovet av hemsjukvård kan påkallas av 
verksamheter inom kommuner, landsting samt av patienter och anhöriga. 
 
Ett beslut i kommunfullmäktige kommer att innebära att en projektledare omgående behöver 
starta upp arbetet med att planera för nya medarbetare och den nya verksamhet som ska 
övergå till kommunen. Omsorgsnämnden förfogar inte över några medel för det idag utan 
behöver begära extra medel, beräknat för 18 månader behövs 800 000 kronor. 
 
Förvaltningschef Marita Wikström informerar att under de två första åren kommer inte 
skatteväxlingen att fungera fullt ut. Detta innebär att det bör en mellankommunalutjämning 
under den tiden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2012. 
Projektrapport om kommunalisering av hemsjukvården i Gävleborgs län daterad 22 februari 
2012. 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C) yrkar bifall till förslaget. Per Gunnar Larsson (S) yrkar bifall till förslaget 
med tillägg i en ny tjänsteskrivelse angående det förvaltningschef Marita Wikström 
informerar om vid sammanträdet. Helena Brink instämmer i Per Gunnar Larssons yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Per Gunnar Larsson 
förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
 
 
 
     Forts 
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§ 52 forts 
 
Beslutsexpediering 
2012-03-22 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Marita Wikström, förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
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