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 Diarienummer 
   ON 0022/12 
 
§ 54 
 
Verksamhetsredovisning, handläggarenheten  
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Verksamhetschef Margareta Nybom Persson redogör för månadsrapport angående vård- och 
omsorgsboende samt betalningsansvar till Gävleborgs läns landsting. 
 
 
Behov av vård- och omsorgsboende  
Den 2 april 2012 var det 18 personer som hade bifallsbeslut på omvård och vård- och 
omsorgsboende (vobo) men som inte var verkställda. Tretton av dessa personer bor i ordinärt 
boende med hemtjänstinsatser i varierande omfattning. De övriga fem personerna vistas på 
korttidsplats i väntan på att bli erbjuden vård- och omsorgsboende. 
 
Av de 18 personer som i mars hade ett gynnande beslut om vård och omsorgsboende så har 
nio tackat nej till skäligt erbjudande av boende vid ett eller flera tillfällen. Anledningarna 
varierar men för någon är det fel bostadsort, fel boende men rätt bostadsort, någon vill 
avvakta till hösten. 
 
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 men de har tackat 
nej till erbjudna boenden. Den som väntat längst utöver de två personer enligt ovan har ett 
boendebeslut från 2012-01-27.  
 
Den boendeort som mest efterfrågas är Ljusdal där det är tio personer som väntar. 
Därefter Färila fyra personer, Järvsö tre personer, Los en person, Ramsjö ingen person som 
väntar. 
 
Behov av korttidsplats/växelvård 
Sex personer väntar på korttidsplats (fyrapersoner från ordinärt boende, två personer från 
sjukhus). 
 
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 februari månad 2012 hade kommunen betalningsansvar för tre personer i 4 dagar 
( = 14 516 kronor ).  
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 Diarienummer 
   ON 0032/12 
 
§ 55 
 
Verksamhetsredovisning, äldreomsorgen 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Verksamhetsutvecklare Ingrid Johansson rapporterar att hittills är fem leverantörer godkända 
att utföra serviceinsatser, varav två leverantörer är godkända att utföra personlig omvårdnad 
och serviceinsatser. I dagsläget har 66 kunder valt extern leverantör, vilket motsvarar 17,3 % 
av totalt 381 kunder i hemtjänsten.  
 
Verksamhetschef Ingrid Sundström redovisar verksamhetsredovisning för äldreomsorg. 
 
Hemtjänst 
När kommunens biståndshandläggare gör en biståndsbedömning blir individen beviljad 
insatser utifrån dennes behov. Kommunens hemtjänst får då ett uppdrag där insatserna 
planeras av våra huvudplanerare, idag har äldreomsorgen tre planerare som gör en besökplan 
på varje individ och för alla kommundelar. Huvudplaneraren gör en optimal planering med 
restid som sedan lämnas till respektive enhetschef som planerar sina medarbetare utifrån deras 
arbetsschema. När medarbetarna startar dagen har de ett insatsschema som visar exakt vilka 
besök som ska utföras, på vilka tider och hur besöket ska utföras. 
 
Ljusdals kommuns hemtjänst använder ett databaserat planeringsverktyg som heter TES och 
för schemaläggning ett verktyg som heter Besched, vilket är kopplat till kommunens 
lönesystem. 
 
De beviljade timmarna följs upp månadsvis, både kommunens hemtjänst och de externa 
utförarna. Ersättning ges utifrån den planerade tiden till alla leverantörer och följs upp hos 
alla leverantörer i vårt planeringsverktyg TES, där registrering hos kund sker av den 
personal/medarbetare som utför insatserna. Äldreomsorgens administration jämför sedan den 
beviljade tiden med den planerade tiden. Det är viktigt att kunden får den tid som den behöver 
för att få sin omsorgsinsats. Äldreomsorgen gör en genomförandeplan tillsammans med kund 
och det är oftast kontaktpersonen som tillsammans med kund och eventuellt anhörig som 
kommer överens om hur insatserna som är beviljade ska utföras. 
 
Nattinsatser inom hemtjänst utförs endast av Ljusdals kommuns nattpatrull. Nattpatrullen 
består av två bilar och fyra personer som arbetar varje natt. De utför planerade besök och 
oplanerade som svarar på trygghetslarm i Ljusdal, Järvsö och Färila. 
 
Redovisning av NKI, Nöjd Kund Index 
Verksamhetschef Ingrid Sundström redovisar Socialstyrelsens brukarregister avseende 
hemtjänst. 
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 Diarienummer 
   ON 0076/12 
 
§ 56 
 
Verksamhetsredovisning, arbetsmarknadsenheten, flyktingenheten 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Verksamhetschef K G Englund redovisar arbetsmarknadsenhetens verksamhet 
sommarpraktik. 
 
Sammanfattning 
 
Sommarpraktik är en möjlighet att söka för ungdomar som går på gymnasiet första eller  
andra årskurs och är skriven i Ljusdals kommun eller studerar på annan ort men är skriven i 
Ljusdals kommun. Praktiktiden är tre veckor och sysselsättningen är heltidsarbete (åtta  
timmar/dag). Tidsperioderna är; första perioden 27 juni till 17 juli, andra perioden 18 juli till  
7 augusti. Lönen är 60 kronor/timme inklusive semesterersättning. Sommarpraktikplatserna 
tillsätts genom lottning. Elever som går omvårdnadsprogrammet är garanterad sommar-
praktikplats inom omsorgsförvaltningen. Det finns 150 sommarpraktikplatser finns att söka 
fördelade enligt nedan; 
Omsorgsförvaltningen: 82 platser inom vård- och omsorgsboende eller hemtjänst i 
äldreomsorgen och inom gruppbostäder i handikappomsorgen 
Övriga platser: 68 platser parkskötsel, bibliotek, fönsterputsning, förskola, grönyteskötsel, 
Stenegård, Golec dance camp, ungt företagande, Rio-kompaniet, bilpool, och vaktmästeri. 
 
Förhandlingar har skett enligt § 11 MBL med Kommunal Mitt Sektion Ljusdal och Vision. 
 
Ansökningshandlingar kan tas ut på kommunens hemsida eller hämtas på Arbetsförmedlingen 
och ska lämnas på Arbetsförmedlingen före 2012-04-20 som är sista ansökningsdag. 
 
Sommarpraktik har bedrivits av Arbetsmarknadsenheten sedan 1997 med många alternativ 
när det gäller platser, praktiktider och timpenning.Vid starten år 1997 fanns det två perioder á 
fyra veckor åtta timmar per dag, lönen var 20 kronor per timme. 200 gymnasieelever erhöll 
sommarpraktik den sommaren. 
 
Sommaren 2011 sökte 223 personer sommarpraktik och 120 erhöll plats i två perioder á tre 
veckor, lön var 60 kronor per timme. 
 
Arbetsmarknadsenhetens sommarpraktikplatser är ett komplement till övriga ”feriejobb” som 
finns att söka bland andra företag och organisationer i kommunen. 
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 Diarienummer 
   ON 0030/12 
 
§ 57 
 
Verksamhetsredovisning, individ- och familjeomsorgen 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
2. Skickar protokollsutdraget vidare till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Förvaltningschef Marita Wikström redovisar verksamhetsredovisning för individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Sammanfattning 
 
Efter första kvartalet 2012 är nivån på försörjningsstödet mycket högt, det ligger på drygt  
2 miljoner kronor per månad. I analysen som omsorgsförvaltningen gjorde i slutet av 2011 
räknade omsorgsförvaltningen med denna utveckling. Det gäller nu att samverkan med skola 
och andra aktörer. Till exempel att projekt Sigrid utvecklas vilket leder till att ungdomar går 
en utbildning. Omsorgsförvaltningens egna verksamheter UNIK och Arbete och Framtid har 
inte möjlighet att ta emot många fler eftersom antalet praktikplatser och arbetsplatser inom 
kommunen är begränsade. Antalet arbetslösa och sjukskrivna som saknar inkomst ligger 
ungefär på samma nivå varje månad. Antal barn i familjer som uppbär försörjningsstöd har 
legat kring 10 % de senaste månaderna.  
 
Redovisning försörjningsstöd 
 
Under mars månad 2012 ökade försörjningsstödet med 500 000 kronor jämfört med februari 
2012. Orsaken till detta är att antalet hushåll har ökat och att omsorgsförvaltningen 
 under mars månad beviljat bistånd till stora el- och hyresskulder dessutom har 
omsorgsförvaltningen haft kostnader för dubbelbosättning för personer med handikapp. (Figur 
1.) 
 
Antalet arbetslösa som helt eller delvis saknar inkomst ligger runt 52 % vilket ligger i nivå 
med siffror för januari 2012, men något lägre än februari 2012. (Figur 2.) 
 
Sjukskrivna med läkarintyg som saknar sjukpenning ligger på 9,7 % vilket är ungefär som i 
februari månad 2012.( Figur 2.) 
 
Antal barn i familjer som uppbär försörjningsstöd ligger på cirka 10 % vilket är samma som i 
februari 2012. Däremot har antalet barn minskat, men det har det också gjort i kommunen 
totalt sett. (Figur 3.) 
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Forts 
 
§ 57 forts 
 
Figur 1 
 Januari Februari Mars 
Antal hushåll 263 241 279 
Kostnad 2 003 377 kr 1 999 774 kr 2 333 485 kr 
 
Figur 2 
 Januari 2012 Februari 2012 Mars 2012 
Arbetslösa 52 % 56 % 52 % 
Sjuk med intyg, ej 
sjukpenning. 

8 % 10 % 9,7 % 

 
Figur 3 
 Okt. 2011 Nov. 2011 Dec. 2011 Jan.2012 
Antal barn 277 304 322 336 
 
 Feb. 2012 Mars 2012 
Antal barn 352 337 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-04-27 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   ON 0081/12 
 
§ 58 
 
Verksamhetsredovisning, handikappomsorgen 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 
 
Verksamhetschef Britt Inger Ärfström Björk redovisar verksamhetsredovisning 
handikappomsorg inom området personlig assistans. 
 
Bakgrund 
Personlig assistans är en av de nio insatser som finns i LSS (Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade) som infördes 1 januari 1994. Personen som utför insatsen kallas för 
personlig assistent. Personlig assistans regleras i LSS 9 §, där det sägs att personlig assistans 
avser ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till den som på 
grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med fem så kallade 
grundläggande behov: personlig hygien, måltider, på- och avklädning, att kommunicera med 
andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personen med 
funktionsnedsättning. Om en person bedöms ha mer än 20 timmar grundläggande behov per 
vecka beviljar Försäkringskassan assistans och om en person bedömts ha 20 timmar 
grundläggande behov per vecka beviljar Försäkringskassan även assistanstid för andra 
personliga behov, vilket kan vara städning, inköp, matlagning, utöva fritidsintressen med 
mera. Personlig assistans genom LSS kan endast erhållas om insatsen beviljats innan den 
sökande fyllt 65 år, eller om ansökan har inkommit dagen innan den sökandes 65-årsdag och 
därefter beviljas. Antalet assistanstimmar kan inte utökas efter det att den assistansberättigade 
har fyllt 65 år. Den 1 januari 2011 trädde nya regler om personlig assistans i kraft efter beslut 
i riksdagen. Lagen om assistansersättning upphörde och reglerna överfördes till nya 
socialförsäkringsbalken. Lagen innebar även nya regler för personlig assistans och att 
barnperspektivet stärktes. När en person beviljats ett antal assistanstimmar, betalar 
Försäkringskassan eller kommunen ut en ersättning per assistanstimme, ett så kallat 
schablonbelopp som för år 2012 är 267 kronor. Vissa kunder har ansökt om så kallad förhöjd 
ersättning hos Försäkringskassan om det till exempel finns personal med sovande jour. Om 
detta beviljas innebär det att schablonbeloppet då blir 32 kronor mer per timma, det vill säga 
totalt 299 kronor per timme. Utifrån den ersättningen kan den assistansberättigade antingen 
anställa sina personliga assistenter själv och bli så kallad egen arbetsgivare eller köpa 
assistans av kommunen, ett privat företag eller ett brukarkooperativ. Det finns över 500 
privata företag och brukarkooperativ i Sverige. Målet med insatsen är att personen ska kunna 
"leva som andra" i samhället och ha "goda levnadsvillkor". 
 
 
 
 
Forts 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Funktionshindrad
http://sv.wikipedia.org/wiki/Funktionsneds%C3%A4ttningar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hygien
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§ 58 forts 
 
Fakta i Ljusdals kommun 
I Ljusdals kommun finns idag 42 personer som är beviljad personlig assistans av 
Försäkringskassan samt två personer som har beviljats insatsen av kommunen. För några år 
sedan var det ett 30-tal ärenden. Antalet personer som har personlig assistans har ökat de 
senaste åren och beror på tillströmningen av nya kunder. Handikappomsorgen har för  
närvarande uppdraget att verkställa assistansen till 23 kunder. Under fjolåret övergick två 
kunder till privat anordnare och en kund avled. Övriga kunder har privata anordnare och det 
gäller framför allt i barn- och ungdomsärenden, där ofta föräldrarna själva har en anställning 
som personliga assistenter till sitt barn.  
 
Försäkringskassan har beviljat personlig assistans till kommunens kunder med ett snitt av 
107,6 timmar per vecka. Besluten varierar mellan 56 timmar och 225 timmar per vecka. Nya 
kunder kan komma när som helst under året och eftersom kommunen får betala de första 20 
timmarna per vecka till Försäkringskassan, innebär det en kostnad på 268 000 per år för varje 
ny kund.  
 
De ”20 första timmarna per vecka” per kund och år: 
 
År  Kostnad  Kostnad vid  

förhöjt timbelopp 
2009 257 868 289 188 
2010 263 088 294 408 
2011 269 352 301 716 
2012 278 748 312 156 

 
 
Totalkostnad för personlig assistans av de 20 första timmarna var: 
 
År Kostnad 
2009   9 782 000 
2010 11 290 000 
2011 13 259 000 

 
Kostnaderna har ökat med 3,5 miljoner kronor sedan 2009. Handikappomsorgen totala 
kostnader ligger kvar på 2008 års nivå. 
 
Kostnad personlig assistans  
Uppgifterna är hämtade från www.kolada.se som ägs av RKA, Rådet för främjande av 
kommunala analyser, som är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting som medlemmar. 
 
 
 
 
Forts 

http://www.kolada.se/
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§ 58 forts 
 
Kostnad personlig assistans, kr/invånare 0-64 år *  
 2008 2009 2010 
Bollnäs 1 260 1 283 1 090 
Hudiksvall 1 406 1 097 1 204 
Nordanstig 2 349 2 607 2 190 
Alla kommuner 1 095 1 283  1 090 
Liknande kommuner: 
Ljungby 

1 582 1 543 1 643 

Ljusdal 871 872 1 076 
* Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för personlig 
assistans dividerat med antal invånare 0-64 år per 31 december. Avser samtlig regi.  

 
Privata assistansanordnare och sjuklön 
Av de kunder som är bosatta i Ljusdals kommun och som har insatsen personlig assistans, har 
19 kunder valt privat anordnare, två av dessa har beviljats insatsen av kommunen och övriga 
från Försäkringskassan. Totalt finns för närvarande sju privata företag som har kunder i 
kommunen. A-Assistans från Hudiksvall är störst och har fem-sex kunder och PASS-team 
från Bollnäs har tre kunder. Det finns inget assistansföretag i Ljusdals kommun. 
Försäkringskassan har beviljat personlig assistans till 17 personer med ett snitt av beviljad tid 
på 109 timmar per vecka. Besluten varierar mellan 56 timmar och 146 timmar per vecka. 
Privata assistansanordnare har, genom fullmakt från kunden rätt att ansöka om ekonomiskt 
stöd, enligt 9 § 2, LSS, hos kommunen för merkostnader när deras anställda har varit sjuka. 
År 2010 betalade kommunen ut drygt 51 000 kronor till privata assistansanordnare. År 2011 
var summan cirka 35 000 kronor utifrån de domar kommunen hade att rätta sig efter då. Efter 
en dom i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 10 oktober 2011, slås det nu fast, efter 
många turer fram och tillbaka, att det är sjuklön till den ordinarie assistenten som räknas som 
merkostnad och ska utbetalas under förutsättning att man kan påvisa att vikarie ersatt under 
samma tid. Kunden/assistansföretaget kan nu i efterhand komma med nya ansökningar i de 
ärenden där man tidigare under åren fått avslag. Detta kommer att innebära att kostnaderna för 
kommunen kommer att öka då även dessa ansökningar ska bedömas utifrån den nya domen 
från HFD. Hela hanteringen av sjuklönerna är en tidskrävande arbetsuppgift för LSS-
handläggarna att utreda och granska varje sjuklöneärende. Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) har sedan länge jobbat för att Försäkringskassans schablonbelopp skulle höjas för att 
även täcka sjuklöner, men än har Regeringen inte tagit något nytt beslut i frågan och enligt 
SKL kommer troligen inget att hända i frågan förrän tidigast sommaren 2013. 
 
Personliga assistenter 
Inom handikappomsorgen finns idag 87 jobb som personlig assistent. Av dessa har 35 
personer undersköterskeutbildning (42 %), 15 personer har vårdbiträdesutbildning eller 
motsvarande (17 %), sex tjänster är vakanta, 31 personer (36 %) saknar adekvat utbildning.  
 
 
 
 
 
Forts 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

12 

 
§ 58 forts 
 
Detta innebär att 59 % har någon form av grundutbildning och 36 % saknar utbildning. 
Handikappomsorgen ser det som angeläget att fler utbildar sig och går 
omvårdnadsprogrammet. Det har dock inte varit några riktade projektmedel eller 
utbildningssatsningar för personal inom handikappomsorgen. I huvudsak rekryterar 
handikappomsorgen från redan anställd personal inom äldreomsorgen och 
handikappomsorgen och önskemålet är att personalen har grundutbildning samt körkort. Det 
innebär att anställda får bra anställningsförhållande och trygghet, då personalen kan återgå till 
arbete inom äldreomsorgen och handikappomsorgen om ärendet av någon orsak skulle 
upphöra. Handikappomsorgen ser inga rekryteringsproblem i dagsläget, utan det går som 
regel lätt att rekrytera personliga assistenter. Handikappomsorgen ser det även som angeläget 
att fler utbildar sig och skaffar sig en grundutbildning. Möjlighet finns för personal med 
erfarenhet, att validera vissa delar av omvårdnadsprogrammet och därmed klara av 
utbildningen på kortare tid med betyg. Det har dock inte varit några riktade projektmedel eller 
utbildningssatsningar för personal inom handikappomsorgen, något som ledningen för 
handikappomsorgen har saknat.  
 
Utbildning hos personliga assistenter % 
Undersköterska 42 
Vårdbiträde eller motsvarande 17 
Saknar adekvat utbildning 36 
Vakanta rader   5 
SUMMA: 100 
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 Diarienummer 
   ON 0402/11 
 
§ 59 
 
Förslag till nytt korttidsboende i Ljusdal 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Verksamhetschef Britt Inger Ärfström Björk informerar om förslag angående nytt korttidshem 
för barn och ungdom i Ljusdal.  
 
Bakgrund 
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, enligt 9 § punkt 6, LSS. Insatsen är till för att ge föräldrar och 
anhöriga avkoppling, samtidigt som barnet får miljöombyte, rekreation och möjlighet till 
personlig utveckling. För att beviljas korttidsvistelse på ett korttidshem, krävs en 
begäran/ansökan om insats hos en handläggare som fattar ett beslut, där det även framgår 
antal beviljade dygn. Insatsen är en rättighet och kan överklagas hos Förvaltningsrätten,  
om man till exempel inte är nöjd med antalet beviljade dygn. Om det funktionsnedsatta barnet 
inte tillhör någon av LSS personkretsar, kan en ansökan göras enligt socialtjänstlagen istället.  
 
Ljusdals kommun har haft ett eget korttidshem sedan 1994 och under en period fanns även  
ett gästhem för vuxna. Korttidshemmet har funnits i olika lokaler på Gärdeåsen fram till 
år 2008. Nu hyr Handikappomsorgen en fyrarumslägenhet i centrala Ljusdal, som idag har  
en hyra på 7170 kr per månad. Anledningen till flytten från Gärdeåsen var att 
handikappomsorgen önskade en lugnare och tryggare miljö och det fanns även fler fördelar 
med en centralt belägen lokal med gångavstånd till skolor, resecentrum och affärer. 
 
Sedan flytten från Gärdeåsen har antalet barn utökats och idag har ett tiotal barn och 
ungdomar beslut om korttidsvistelse enligt LSS eller socialtjänstlagen. Barnens åldrar 
varierar, från de yngsta barnen som är i treårsåldern, till de unga vuxna, som kan vara  
drygt 20 år. Efter gymnasiesärskolans slut blir det i regel aktuellt med att flytta till eget 
boende eller till en gruppbostad. 
 
Korttidslokalen fungerar även till att verkställa beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 
12 år. Detta innebär att det på dagtid till exempel under sommarlovet kan vistas många barn i 
lokalen, då handikappomsorgen på detta sätt samutnyttjar verksamheten. 
 
Nuvarande lokal har flera fördelar om man jämför med tidigare lokal. Idag saknas dock  
ett stort tillgängligt barnrum med taklyft, ett större badrum med taklyft och plats för en 
duschsäng samt en dusch till personalen. Handikappomsorgen skulle även kunna nyttja 
personalgruppen mer effektivt och ha en stabilare och mer kontinuerlig nivå på bemanning, 
om en eller på sikt flera servicelägenheter kunde knytas till personalgruppen.  
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

14 
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Förslag till nytt Korttidshem med servicelägenheter på Mårtensgatan 
När nya Hantverkaregatans gruppbostad står klar och Mårtensgatans gruppbostad läggs ned  
i samband med detta, skulle vi kunna ta över den nuvarande gemensamhetslokalen. 
Lägenheten, som är på två rum och kök skulle tillsammans med de två grannlägenheterna, 
med några vissa anpassningar, bli ett nytt, modernt och rymligt korttidshem. Det innebär i 
stort följande åtgärder: Ett stort och tillgängligt sovrum byggs om av ett befintligt 
vardagsrum, som har plats för kunder med stora behov och som har många hjälpmedel. En 
taklyft installeras med skenor fram till badrummet. I det nya badrummet monteras en höj- och 
sänkbar duschbrits, som även kan fällas upp. Duschbritsen kan både användas vid dusch och 
som skötbord. En ny utgång till en ny tillgänglig altan mot baksidan byggs och i köket 
kommer en diskmaskin att byggas upp och spisen bytas ut till en induktionsspis, för att 
förhindra risken för brännskador hos barnen. 
 
Korttidshemmet skulle även inrymma en ny kund som har ett beslut om boende som ska 
verkställas till sommaren. Verksamheten skulle kunna ta emot upp till fyra barn/ungdomar 
som vistas där samtidigt, utöver den tilltänkta kunden med boendebeslut. På sikt kan fler unga 
kunder knytas till verksamheten, genom att hyra lediga lägenheter som finns i området. Varje 
sommar slutar elever som är i behov av stöd på gymnasiesärskolan, vilket innebär att 
handikappomsorgen ständigt tar emot nya kunder. Nuvarande verksamhet är så effektiv den 
kan bli och handikappomsorgen har inga lediga platser. Alla beslut som ej är verkställda ska 
rapporteras till Socialstyrelsen fyra gånger per år och de har även möjlighet att utdöma vite 
om beslut ej är verkställda.  
 
Ny personalbemanning och ny hyra 
Vid större förändringar behövs alltid en översyn av aktuell personalbemanning. Nuvarande 
personalbudget är på 4,0 årsarbetare. För att klara den nya utökade verksamheten, behövs en 
förstärkning med 2,4 årsarbetare till 6,4 årsarbetare, vilket i pengar är en kostnadsökning med 
cirka 1 080 tkr per år för personal. En pedagogisk utbildning med inriktning mot barn är 
mycket värdefull i denna verksamhet, varför vi föreslår att en av de nyanställda ska ha 
förskollärare eller fritidspedagogkompetens.   
 
Ljusdalshem har gett Lannås uppdraget att rita och kostnadsberäkna vad hyra och 
anpassningen kostar. Nuvarande hyra är drygt 86 000 kronor per år och den nya hyran blir ca 
164 412 kronor per år, vid ett 20-års kontrakt. Vid ett 10-års kontrakt blir kostnaden högre. En 
närmare ekonomisk redogörelse kommer att lämnas till nästa omsorgsnämnd. 
 
Preliminär budget 
Personalförstärkning 2,4 årsarbetare 1 080 tkr 
Höjning av årshyran cirka    165 tkr 
Summa:                     1245 tkr 
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Personalens och brukarorganisationens delaktighet 
Personalen som idag består av tre habiliteringspersonal, varav en av dem är arbetsplatsombud 
har varit med och haft synpunkter på utformningen samt information har getts på 
samverkansgruppen. FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn och vuxna)har fått 
information samt getts möjlighet att lämna synpunkter vid bland annat dialogträffen den 23 
februari.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
För omsorgsnämnden att besluta om vid nästa omsorgsnämnd. 
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta i enlighet med följande: 
Omsorgsnämndens förslag  
Kommunstyrelsen beslutar  
Uppdrag ges till Ljusdalshem enligt bilagda ritning och kostnadsförslag. 
Finansiering sker inom handikappomsorgens befintliga ram. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-04-27 
Omsorgsnämnden 
Marita Wikström, förvaltningschef     
Britt Inger Ärfström Björk, verksamhetschef handikappomsorgen 
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 Diarienummer 
   ON 0421/11 
 
§ 60 
 
Rutin för ärendehantering 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
  
 
Ordföranden Markus Evensson informerar om ärendeanmälan för politiker. 
 
Sammanfattning 
 
Grunden för all ärendehantering ligger i den ärendehanteringsrutin som omsorgsnämnden 
beslutade om i februari 2012. För politiker som inte har tillgång till ärendehanteringssystemet, 
LIS, är en anmälan till omsorgsnämndens diarium det sätt som ska användas. Det bör ske via 
e-post till: omsorgsnamnden@ljusdal.se. En anmälan av ärende bör innehålla en tydligen 
beskrivning av ärendet och kan även innehålla bifogade filer från till exempel minnes-
anteckningar från kontaktpolitikeruppdrag.  
 
Det går även att anmäla ärenden muntligt, begära ett ärende som ska hanteras under pågående 
nämndssammanträde eller direkt till nämndssekreterare alternativt registratorer i diariet vid 
annan tidpunkt.  
 
 
 
 
 

mailto:omsorgsnamnden@ljusdal.se


 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   ON 0090/12 
 
§ 61 
 
Analys av sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen 2011 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 
 
Rehabsamordnare/utvecklingssekreterare Lena Svensson redovisar analys av sjukfrånvaron 
inom omsorgsförvaltningen 2011. 
 
Sammanfattning 

 
• Det går inte att finna en enda förklaring till att sjukfrånvaron ökar inom 

omsorgsförvaltningen. Efter införandet av den nya sjukförsäkringsreformen kanske 
siffrorna nu vänder tillbaka till en mer realistisk nivå? 

• De som återvänt till sjukskrivning efter att ha varit utförsäkrade tre månader påverkar 
siffrorna på sin arbetsplats, och siffrorna i stort, men frånvaron ökar även där det inte 
finns några som återvänt, liksom minskar trots att någon har återvänt. Det måste finnas 
fler orsaker. 

• Ett rimligt antagande måste vara att personalen blivit sjukare igen, framför allt syns det i 
korttidsfrånvaron. Trenden här följer trenden i övriga Sverige. 

• Den sjukdomsgrupp som dominerar inom omsorgsförvaltningen är sjukdomar i 
rörelseapparaten. 

• Det tycks dock som sjukfrånvaron även blivit mer synlig tack vare anpassningsåtgärder 
inom framför allt äldreomsorgen. 

• Det är viktigt att följa upp sjukfrånvaron per enhet då man behöver anpassa insatserna 
utifrån de behov som varje medarbetare har. 

 
 
Sjukförsäkringsreformen 2008-07-01 
Sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen sjönk från 8,3% 2008 till 7,1% 2009, vilket till stor 
del kan förmodas bero på reformen. Reformen betyder strängare bedömningsgrunder för att 
godkänna sjukpenning. Rätten till sjukpenning har tidsbegränsats med bedömningar inför 
90:e, 180:e och 364:e sjukdagen. Utförsäkring har införts efter maximalt antal 
sjukpenningdagar (364+555). De första utförsäkrades dock först 2010. Trots att flera blev 
utförsäkrade, vilket kunde ha minskat sjukfrånvaron, började frånvaron öka under 2010. 

 
Trender i hela landet 
Sjukfrånvaron ökar i hela landet. Försäkringskassans officiella förklaring till att sjukfrånvaron 
ökar i landet är att det till 70% (SKL mars 2012) beror på att de som tidigare utförsäkrats 
återkommer till sjukförsäkringen efter tre månaders karens. Deras sjukdom var svår före 
utförsäkringen och detta kvarstår även efter tre månader i arbetslivsintroduktion. 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 
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Anställda utförsäkrade som återvänt till sjukförsäkringen 
En genomgång av utförsäkrade i kommunen 2010 och 2011 visar att totalt 21 personer blev 
utförsäkrade i kommunen. Av dessa var 16 personer från omsorgsförvaltningen. Av dessa 
återvände 11 personer till sjukskrivning efter karenstiden och har påverkat sjukfrånvaro-
siffrorna 2011. Men de är troligtvis för få för att förklara hela ökningen inom 
omsorgsförvaltningen.  En ”återvändare” påverkar dock i hög grad sin enhets sjukfrånvaro. 
Inom äldreomsorgen ökar två enheter och har var sin ”återvändare”, men sju enheter ökar 
ändå. Tre enheter minskar trots att de har ”återvändare”. Handikappomsorgen minskar något 
trots flera ”återvändare”. Slutsatsen är att de som återvänder till sjukskrivning efter karensen 
bara till en del förklarar ökningen inom omsorgen. 
 
Statistik per kvartal, kön, ålder och kort-/långtidsfrånvaro 
Sjukfrånvaron ökar varje kvartal 2011 utom fjärde kvartalet. Kvinnorna har den största 
sjukfrånvaron, men den har som helhet inte ökat sen 2010, däremot har männens sjukfrånvaro 
ökat. Det är de äldre åldersgrupperna, från 50 år, som ökat sin sjukfrånvaro 2011. De som är i 
åldrarna 30 till 49 år ligger dock kvar på en hög nivå. Det är korttidsfrånvaron (1-59 dagar) 
som ökar, långtidsfrånvaron är dock fortfarande hög. Strängare läkarbedömningar och 
svårigheter att få intyg godkänt av försäkringskassan kan möjligen bidra till att fler tar fler 
korta sjukperioder.  
 
Sjukfrånvaro per verksamhet och enhet 
Det är äldreomsorgen som har den högsta frånvaron och som ökar. Detta gäller både 
hemtjänsten och särskilt boende. Några av enheterna ligger särskilt högt. Flera enheter har 
ökat något men på en lägre nivå. Tre boenden minskar dock trots var sin ”återvändare”. Några 
boenden har ”av tradition” en låg frånvaro. Handikappomsorgen minskar något trots flera 
”återvändare”. Individ- och familjeomsorgen, handläggarenheten, kostenheten och 
arbetsmarknadsenheten, har en frånvaro inom ”normalnivån”, det vill säga 2-5%. Bilden av 
enheterna är dock att cheferna har en god kunskap om hur sjukfrånvaron ser ut och att man 
sätter in åtgärder där det är möjligt, för att försöka få personen tillbaka till arbete. 

 
Flextidsutrymme? Anpassningar? 
Efter anpassningar i verksamheterna finns idag ingen överkapacitet i schemaläggningen, eller 
överanställning. Där finns idag precis så mycket personal som krävs. En förmodan är, utan att 
det går att belägga det med siffror, att utrymmet för flexuttag och byten vid kortare 
sjukdomstillfällen har minskat, varför sjukfrånvaron har blivit mer synlig. Detta påverkar 
korttidsfrånvaron. Om anpassningarna i sig har orsakat en ökad sjukfrånvaro, bör analyseras 
vidare.  
 
Diagnoser – Uppgifter från Försäkringskassan och Adato, rehabverktyget 
Försäkringskassan i Ljusdal har tagit fram uppgifter om de mest dominanta diagnosgrupperna, 
dels för medborgarna i hela kommunen och dels för personalen hos kommunen. För 
medborgarna är psykisk ohälsa den grupp som dominerar (36%), medan rörelseapparaten 
kommer härnäst (26%).  
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För personalen är det dock rörelseapparaten som dominerar (40%) medan psykisk ohälsa 
hamnar på andra plats (28%). Utifrån det nya webbaserade rehabverktyget för chefer, Adato, 
kan vi få fram statistik, men detta förutsätter att cheferna har fått in alla data som krävs. En 
preliminär statistik bekräftar att sjukskrivning för rörelseapparaten dominerar inom omsorgen. 
Många har också aktualiserats på grund av korttidsfrånvaro, där flera diagnoser kan vara 
aktuella. 
 
Friskprofiler  
All personal i Ljusdals kommun erbjuds att genomgå en friskprofil på företagshälsovården. 
Detta pågår mellan 2009-2013. Resultaten hittills, för omsorgsförvaltningen, visar att de flesta 
trivs med sitt arbete och med sina arbetskamrater. Inom äldreomsorgen är det värk i 
rörelseapparaten som en stor majoritet upplever, både inom hemtjänst och särskilt boende. 
Detta är också vanligt inom kostenheten, arbetsmarknadsenheten och handläggarenheten. 
Andra resultat varierar mellan enheterna, så har till exempel vissa enheter ett stort antal 
rökande personal, vissa har personal som behöver öka sina motionsaktiviteter och förändra 
kostvanorna, andra har personal med högt blodtryck, och några har personal med en förhöjd 
stressnivå. Stress är särskilt uttalat inom individ- och familjeomsorgen, handläggarenheten 
och bland chefer. En utvärdering och analys planeras i samarbete med företagshälsovården. 
 
Medarbetarundersökning december 2011 
Resultaten presenteras för närvarande för personalen på enheterna och några slutsatser kring 
samband med sjukfrånvaron kan inte dras i dagsläget. Inom omsorgen som helhet kan man 
dock se att de allra flesta trivs på sitt arbete och med sina arbetskamrater, vilket även kan ses i 
friskprofilerna. Man anser sig i hög grad ha rätt sysselsättningsgrad och rätt kompetens för 
arbetet. Man har fått utbildning för att förebygga skador i arbetet. Relationen till chefen är i de 
flesta fall gott. Många (44%) upplever dock att det saknas tid för planering och en tredjedel 
(37%) anser att den negativa stressen är hög. Hot och våld är en vanlig (43%) ingrediens i 
arbetet. 

  
Övrigt 
Flera enheter inom äldreomsorgen hade personal som förra vintern drabbades av carlisi-
viruset och frånvaron på grund av annan influensa var också hög. Ibland är det slumpen som 
styr var sjukdomar finns, ibland hänger det samman med arbetsmiljö och andra faktorer.  
 
Vilka åtgärder görs inom förvaltningen 
Personal och chef på varje enhet, som genomfört friskprofiler, ska arbeta fram en 
handlingsplan för åtgärder utifrån de resultat som framkommit. Både resultaten och 
handlingsplanen ska presenteras för samverkansgruppen. Många insatser har skett på 
enheterna, till exempel gemensamma träningspass, utbildning i träning vid fysiskt tungt 
arbete, rökavvänjning, stresshantering och föreläsningar i personlig utveckling och kost. 
Utöver gruppverksamheter får individer med särskilda behov uppföljande insatser från 
företagshälsovården. Implementering av Adato, rehabverktyget för chefer, pågår, och kommer 
med rätt insatser att effektivisera rehabprocessen och öka rättssäkerheten i det enskilda 
ärendet.  
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Här uppmärksammas cheferna även på upprepad korttidsfrånvaro för att de i ett tidigt skede 
ska kunna stödja sin personal. Utbildning i lyfttekniker sker regelbundet. Utbildning i 
hantering av hot och hot om våld har skett bland annat på individ- och familjeomsorgen 
och inom handikappomsorgen. Skoprojektet är en försöksverksamhet med bra arbetsskor på 
hårda golv inom Öjegårdens särskilda boende. Samarbete sker med sjukgymnast som 
bedömer behoven hos varje individ. Syftet är att minska problem i rörelseapparaten och 
förhoppningsvis även sjukfrånvaron.  
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 Diarienummer 
   ON 0019/12 
 
§ 62 
 
Budgetuppföljning 2012, marsuppföljning 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen  
 
 
Ekonomerna Malin Wiklund och Jennie Olsson redovisar budgetuppföljning per marsmånad 
år 2012. 
 
Sammanfattning omsorgsnämndens utfall per marsmånad år 2012 
 
Utfallet för omsorgsnämnden per mars visar på ett samlat överskott på 3 009 tkr. Detta kan 
jämföras med samma period 2011 då förvaltningen visade ett överskott på 3 295 tkr. 2011 
slutade med ett underskott på -2 458 tkr. 
 
Nämnden har fram till mars haft ett möte mindre än beräknat och uppvisar därmed ett positivt 
resultat.  
 
Biståndshandläggning visar ett plus, liksom förra året beror det på att vikarier ej tillsätts vid 
korttidsfrånvaro. Verksamhetsstöd visar ett positivt resultat på grund av mindre konsultköp än 
budgeterat. 
 
Färdtjänst och glesbygdsservice ligger något plus men väntas få större kostnader framöver 
bland annat på grund av utebliven momskompensation när X-trafik övergick till Landstinget.  
 
Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott framförallt på verksamheterna 
försörjningsstöd och familjehem. Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser 
fortsätter att ligga på höga nivåer. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna 
ökat med cirka 500 tkr. Den höga familjehemskostnaden beror till stor del på att individ- och 
familjeomsorgen köper placeringar i familjehem utanför kommunen. 
 
Handikappomsorgen har för närvarande ett överskott. För att klara de extra kostnader som 
sommarsemestern kräver behövs ett överskott nu. Avlösarservice och korttids visar även i år 
ett underskott.  
 
Äldreomsorgen visar ett överskott, främst på vård och omsorgsboende. Hemtjänsten har ett 
svagt underskott, bland annat beror det på fortsatt hög nivå på antalet beviljade timmar samt 
höga kostnader för obekvämarbetstid och vikariekostnader under jul- och nyårshelgerna som 
betalas ut i januari och februari. För att klara de extra kostnader som sommarsemestern kräver 
behövs ett överskott i dessa verksamheter nu. 
 
 
Forts 
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§ 62 forts 
 
Arbetsmarknadsenheten visar totalt ett svagt positivt resultat.  
 
Kostenheten visar ett svagt minus i dagsläget vilket kommer att bli bättre under sommaren då 
skolans verksamhet ligger nere och kostenheten inte behöver göra några inköp till denna. 
Enheten har också problem med att upphandlingen av livsmedel överklagats och därför 
innebär en högre nivå på priserna. 
 
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. Inga poster 
att redovisa. 
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 Diarienummer 
   ON 0007/11 
 
§ 63 
 
Val och förordnanden 2011-2014 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Marie-Louise Hellström (M) i omsorgsnämnden väljs till ny ledamot i omsorgsnämndens 

arbetsutskott. 
 
2. Förordna Marie-Louise Hellström (M) i omsorgsnämndens arbetsutskott att vara delegat 

för nedanstående ärenden: 
 
Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

6 § LVU  
 

Beslut om omhändertagande 
enligt 6 § LVU ska upphöra 

9 § LVU 
 

Beslut om hur vården ska 
ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 st LVU  

Beslut att den unge får vistas 
i det egna hemmet 

11 § 2 st LVU  

Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU  

Begäran om biträde av 
polismyndighet för att 
genomföra 
läkarundersökning av den 
unge 

43 § 1 pkt LVU  

Begäran om biträde av 
polismyndighet för att 
genomföra beslut om vård 
eller omedelbart 
omhändertagande 

43 § 2 pkt LVU  
 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

13 § LVM  

 
 
Sammanfattning 
 
Eva Andersson (M) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot omsorgsnämnden. Eva Andersson har även haft ett uppdrag som ledamot i 
nämndens arbetsutskott. Ett fyllnadsval och av ny ledamot görs vid dagens sammanträde. 
Samt beslut om förordnande att vara delegat för ordförande beslut. 
 
 
Forts 
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§ 63 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, fyllnadsval, daterad 14 mars 2012. 
Tjänsteskrivelse, förordnanden, daterad 14 mars 2012. 
 
Yrkanden 
 
Tommy Olsson (C): föreslår att Marie-Louise Hellström (M) väljs till ny ledamot i 
omsorgsnämndens arbetsutskott. 
 
Propositionsordning 
 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olsson yrkande. Ordförande 
finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-04-27 
Markus Evensson 
Helena Brink 
Annasara Svanteson 
Mona Wandel 
Marie-Louise Hellström 
Thomas Renhammar, verksamhetschef 
Margaretha Larsson, enhetschef 
Chatarina Plomér, enhetschef 
Marita Wikström, förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
Ann-Charlotte Eriksson, löneneheten 
 
  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

25 

 Diarienummer 
   ON 0057/12 
 
§ 64 
 
Sociala samfonder 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Ingen utdelning görs av sociala samfonder under året 2012. 
 
 
Förvaltningschef Marita Wikström redogör ärendet sociala samfonder år 2012.   
 
Sammanfattning 
 
Ljusdals kommuns omsorgsförvaltning har ett antal samfonder där utdelning av räntan kan 
ansökas av privatpersoner. Årets utdelning är totalt 1 389 kronor fördelat på fyra sociala 
samfonder och Kilströmska barnhemsfonden. På grund av att ingen av fonderna har medel 
över 1000 kronor förslås att ingen utdelning görs 2012.  
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning av utdelning av fonder 2012, daterad 16 februari 2012. 
Tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-04-27 
Bosse Larsson, ekonomienheten 
Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare 
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 Diarienummer 
   ON 0099/12 
 
§ 65 
 
Föreningsbidrag 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Fördela föreningsbidragen för 2012 Bris Nord 14 500 kronor. 

 
2. Fördela föreningsbidragen för 2012 Hörselskadades förening 6 000 kronor. 

 
3. Fördela föreningsbidragen för 2012 Ljusdals reumatikerförening 10 000 kronor. 

 
4. Fördela föreningsbidragen för 2012 RSMH 65 000 kronor. 

 
5. Fördela föreningsbidragen för 2012 Brottsofferjouren 3 900 kronor. 

 
6. Fördela föreningsbidragen för 2012 IFS NorrHälsingland 5 000 kronor. 

 
7. Fördela föreningsbidragen för 2012 Kårböle Idrottsförening 0 kronor. 

 
8. Fördela föreningsbidragen för 2012 Vänskaps och Integrationsföreningen 0 kronor. 

 
9. Fördela föreningsbidragen för 2012 SPF 021 Ljusdalsbygden 0 kronor. 

 
10. Fördela föreningsbidragen för 2012 DHR Ljusdal 0 kronor. 

 
11. Fördela föreningsbidragen för 2012 Kvinnojouren Viljan enligt avtal 275 000 kronor. 

 
12. Fördela föreningsbidragen för 2012 Brottsofferjouren enligt avtal 19 000 kronor. 

 
13. Fördela föreningsbidragen för 2012 HPLS enligt avtal 65 000 kronor. 

 
14. Uppdrar till omsorgsförvaltningen att kontakta VIF (Vänskaps och 

Integrationsföreningen), SPF och DHR för att hjälpa dem med att komplettera deras 
ansökan. Och att ärendet återkommer till omsorgsnämnden för beslut om dessa föreningar 
kompletterar sina ansökningar. 

 
 
Ordföranden informerar om ärendet fördelning av föreningsbidrag 2012. 
 
 
 
 
 
Forts 
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§ 65 forts 
 
Sammanfattning 
 
För år 2012 ska det fördelas 500 tkr i föreningsbidrag, det har inkommit tio ansökningar om 
föreningsbidrag, utöver dessa ansökningar finns det tre avtal som ska ingå i fördelningen. 
Avtalen är med Kvinnojouren Viljan, Brottsofferjouren (BOJ) och HPLS. Totalsumman på de 
föreningar omsorgsförvaltningen har avtal med uppgår till 359 tkr, återstår således att fördela 
141 tkr. 
 
Av de tio föreningar som sökt bidrag är det endast fyra föreningar som har kompletta 
ansökningar om man undantar BOJ som har sökt extra pengar för flyttkostnader i samband 
med flytten från Tryggves lokaler. I annonsen som gick ut i samband med att föreningar 
kunde söka medel framgick det tydligt vad omsorgsförvaltningen ville ha för handlingar med 
ansökan. I fem ansökningar saknas det verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, 
verksamhetsplan helt eller delvis. Verksamhetschef Thomas Renshammar har valt att inte 
fördela alla pengar av denna anledning och överlåter till omsorgsnämnden att fördela denna 
summa. Det återstår 26 600 kronor att fördela på 2012 års föreningsbidrag. 
 
Fördelning av föreningsbidrag 2012 
 
Organisation Erhållit 2011 Sökt 2012 Förslag 2012 
Bris Nord 20 000 kr 14 500 kr 14 500 kr 
Hörselskadades 
förening 

         0 kr   6 000 kr   6 000 kr 

Ljusdals 
reumatikerförening 

20 000 kr Ingen summa 10 000 kr 

RSMH 120 000 kr 119 000 kr 65 000 kr 
Brottsofferjouren   19 000 kr (avtal)               3 900 kr (flytt)   3 900 kr 
IFS NorrHälsingland            0 kr                   5 000 kr   5 000 kr 
Kårböle 
Idrottsförening 

           0 kr     6 759 kr          0 kr 

Vänskaps och 
Integrationsföreningen 

           0 kr Ingen summa          0 kr 

SPF 021 
Ljusdalsbygden 

           0 kr Ingen summa          0 kr 

DHR Ljusdal   10 000 kr Ingen summa          0 kr 
Kvinnojouren Viljan  275 000 kr (avtal) 275 000 kr (avtal) 275 000 kr (avtal) 
Brottsofferjouren    19 000 kr (avtal)   19 000 kr (avtal)   19 000 kr (avtal) 
HPLS   65 000 kr (avtal)   65 000 kr (avtal)   65 000 kr (avtal) 
Summa   463 400 kr 
 
 
 
 
 
 
Forts 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 

 
§ 65 forts 
 
Förvaltningens föreslår nämnden att besluta i enlighet med följande: 
Fördela föreningsbidragen för 2012 Bris Nord 14 500 kronor 
Fördela föreningsbidragen för 2012 Hörselskadades förening 6 000 kronor 
Fördela föreningsbidragen för 2012 Ljusdals reumatikerförening 10 000 kronor 
Fördela föreningsbidragen för 2012 RSMH 65 000 kronor 
Fördela föreningsbidragen för 2012 Brottsofferjouren 3 900 kronor 
Fördela föreningsbidragen för 2012 IFS NorrHälsingland 5 000 kronor 
Fördela föreningsbidragen för 2012 Kårböle Idrottsförening 0 kronor 
Fördela föreningsbidragen för 2012 Vänskaps och Integrationsföreningen 0 kronor 
Fördela föreningsbidragen för 2012 SPF 021 Ljusdalsbygden 0 kronor 
Fördela föreningsbidragen för 2012 DHR Ljusdal 0 kronor 
Fördela föreningsbidragen för 2012 Kvinnojouren Viljan enligt avtal 275 000 kronor 
Fördela föreningsbidragen för 2012 Brottsofferjouren enligt avtal 19 000 kronor 
Fördela föreningsbidragen för 2012 HPLS enligt avtal 65 000 kronor 
Fördela kvarstående medel. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 3 april 2012. 
Ansökan, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, från Hörselskadades förening i 
Ljusdal, daterad 14 februari 2012. 
Ansökan, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan från Ljusdals 
Reumatikerförening, daterat 15 februari 2012. 
Ansökan, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan från  
IFS NorrHälsingland, intresseförening för schizofreni, daterat 27 februari 2012. 
Ansökan, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan från Kårböle Idrottsförening, daterat 20 
februari 2012. 
Ansökan, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan från BRIS region 
Nord daterat 26 augusti 2011. 
Ansökan, från DHR Ljusdal, daterat 23 februari 2012. 
Ansökan, från SPF 021 Ljusdalsbygden, daterat 23 februari 2012. 
Ansökan, verksamhetsberättelse, från VIF, kulturföreningen Vänskaps och Integrations 
Föreningen, daterat 16 februari 2012. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): föreslår att ge i uppdrag till omsorgsförvaltningen att kontakta VIF 
(Vänskaps och Integrationsföreningen), SPF och DHR för att hjälpa dem med att komplettera 
deras ansökan. Och att ärendet återkommer till omsorgsnämnden för beslut om dessa 
föreningar kompletterar sina ansökningar. 
 
Markus Evensson (S): föreslår att förslag till beslut punkt 14 stryks. 
 
Annasara Svanteson (V): bifall till Markus Evenssons förslag. 
 
Forts 
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§ 65 forts 
 
Per Gunnar Larsson (S): instämmer i Annasara Svantesons bifallsyrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Omsorgsnämnden godkänner följande propositionsordning. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på sitt eget förslag om uppdrag till 
förvaltningen och finner att nämnden bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på sitt eget förslag om att stryka förslag 
till beslut punkt 14 och finner att nämnden bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-04-27 
Sökande 
Ingrid Arkegren, omsorgsförvaltningen 
Bosse Larsson, ekonomienheten 
Thomas Renshammar, verksamhetschef 
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 Diarienummer 
   ON 0107/12 
 
§ 66 
 
Riktlinjer rörande boendestöd för personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Anta förslaget till uppdaterade riktlinjer för insatsen boendestöd enligt socialtjänstlagen  
      4 kap § 1.  
 
 
Verksamhetschef Britt Inger Ärfström Björk redogör för ärendet angående riktlinjer rörande 
boendestöd för personer med funktionsnedsättning. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med kommunaliseringen av psykiatrin 1995-01-01 tecknades ett avtal som  
innebar att sjukvårdshuvudmannen överlämnade ansvaret till Ljusdals kommun för  
psykiatrisk hemsjukvård för gruppen psykiskt långtidssjuka. Kommunen bedrev då  
sedan tidigare, i samarbete med landstinget, en mindre dagverksamhet för psykiskt 
funktionshindrade, Åsbogruppen. Den verksamhet som kommunaliserades var från  
början betydligt mindre än den som idag bedrivs. Verksamheten vari tidigare indelad  
i två delar, dels ett mobilt team Psyk Rehabteamet och dels Pelarens stödboende som  
är beläget på Gärdeåsen.  
 
Avtalet med landstinget upphörde att gälla i oktober 2010. Sedan 2011-01-01 består den 
kommunala socialpsykiatrin av Pelarens stödboende, boendestöd samt sysselsättning. 
Riktlinjer för boendestöd antogs första gången på omsorgsnämnden 2009-08-27, § 88.  
Sedan dess har boendestödsinsatsen utvecklats och omsorgsförvaltningen har sett att en 
översyn och redigering av riktlinjerna behövs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 9 mars 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-04-27 
Marita Wikström, förvaltningschef 
Britt Inger Ärfström Björk, verksamhetschef handikappomsorgen      
Ann-Sofie Forsberg, enhetschef socialpsykiatrin  
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 Diarienummer 
   ON 0069/12 
 
§ 67 
 
Remiss till omsorgsnämnden, angående motion gällande samordna 
resurser på landsbygden genom att upphandla Lokala Utförare (LUT:are) 
 

Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden ser positivt på att fler tjänster finns tillgängliga för att underlätta 

kvarboende på landsbygd. Samtidigt är det av största vikt att det finns ett lokalt 
engagemang för de tjänster som i så fall ska tillhandahållas. 

 
 
Förvaltningschef Marita Wikström redogör för ärendet yttrande gällande lokala utförare.   
 
Helena Brink (C) har skrivit en motion om att samordna resurser på landsbygden genom att 
upphandla Lokala Utförare (LUT:are) Motionsställaren föreslår att kommunfullmäktige 
uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda vilka tjänster som utförs på landsbygden i Ljusdals 
kommun och lämna ett förslag till genomförande av beskrivna (i motionen) lokala utförare. 

Förutsättningar 
 
Omsorgsförvaltningen är generellt positiv till lokala upphandlingar och ser också ett behov av 
utförare av servicetjänster. Sedan 2010 har innevånarna i Ljusdals kommun möjlighet att 
enligt LOV själva välja leverantör av hemtjänst. De företag som idag är godkända för 
hemtjänst inom LOV kan redan idag mot tilläggsavgifter erbjuda servicetjänster med 
möjlighet till ROT- och RUT-avdrag. 
 
Omsorgsförvaltningen upphandlar inte några servicetjänster idag. De tjänster som utförs av 
omsorgsförvaltningen är i huvudsak biståndsbedömd hemtjänst. 
 
Det finns i kommunen också ett antal serviceföretag som är inriktade mot det slag av tjänster 
som efterfrågas i motionen. Det kan därför vara tveksamt ur konkurrenssynpunkt att 
kommunen levererar subventionerade tjänster på en marknad som också sysselsätter privata 
entreprenörer. 
 
Däremot ser omsorgsförvaltningen positivt på att man där lokala förutsättningar medger göra 
som kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME) gör i Kårböle. Där bedriver AME i samarbete 
med Kårböle Byalag ett försök under tiden 2012-01-09 till och med 2012-05-31 med att som 
en arbetsmarknadsåtgärd tillhandahålla en lokal serviceman. Här bör det betonas att initiativet 
till detta kommer från byalaget, vilket omsorgsförvaltningen bedömer vara av största vikt för 
att lyckas. 
 
 
 
Forts 
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§ 67 forts 
 
Servicemannen i Kårböle är anställd av AME och avlönas delvis med statsbidrag. Byalaget 
utgör lokal arbetsledning och svarar för kontor, telefon, resekostnader och annan utrustning. 
Servicemannen svarar för att hjälpa ortsbefolkning och föreningar med mindre kvalificerade 
reparationsarbeten, rådgivning och förmedling av mer tidskrävande tjänster som 
gräsklippning och snöskottning. Även för mer kvalificerade tjänster fungerar servicemannen 
som rådgivare och förmedlare till lämplig leverantör. 
 
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta enlighet med följande: 
Omsorgsnämnden ser positivt på att fler tjänster finns tillgängliga för att underlätta 
kvarboende på landsbygd. Samtidigt är det av största vikt att det finns ett lokalt engagemang 
för de tjänster som i så fall ska tillhandahållas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2012. 
Motion daterad 21 december 2011. 
 
Yrkanden 
 
Tommy Olsson (C): bifall till förvaltningens förslag. Annasara Svanteson (V) och  
Birgitta Ek (S) instämmer i Tommy Olssons bifallsyrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Tommy Olssons bifallsyrkande  och 
finner att nämnden bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-04-27 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Marita Wikström, förvaltningschef    
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 Diarienummer 
   ON 0068/12 
 
§ 68 
 
För yttrande till omsorgsnämnden gällande motion från Helena Brink, C, 
m fl, Inför LOV (Lagen om valfrihet) att välja sitt äldreboende, växelvård- 
och avlastning i Ljusdals kommun 
 
Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Avslå motionen om att en förstudie om att införa LOV (Lag Om Valfrihetssystem) för att 

få välja sitt äldreboende, växelvård- och avlastning i Ljusdals kommun. 
 
 
Ordförande redogör för ärendet, yttrande på motion om införande av LOV (Lag Om 
Valfrihetssystem) inom äldreomsorgens boendeformer.   

Sammanfattning 
 
Helena Brink (C), Lars Molin (M), Bodil Eriksson (FP), Karin Jansson (MP) och  
Lars Björkbom (KD) har skrivit en motion om att en förstudie om att införa LOV (lagen om 
valfrihet) för att få välja sitt äldreboende, växelvård- och avlastning i Ljusdals kommun. 
 
Förslagsställarna skriver att det är dags att ta nästa steg i att utveckla LOV, Lagen Om 
Valfrihetssytem, i Ljusdals kommun. De vill att en förstudie görs för att se om det finns 
möjligheter att välja sitt äldreboende, växelvård- och avlastning för våra äldre. Precis som 
förslagsställarna skriver så har många andra kommuner runt om i landet uppmärksammat 
Ljusdals kommuns tillvägagångssätt i att införa valfrihet i hemtjänsten. Många studiebesök 
har gjorts i Ljusdal och flera tjänstemän från kommunen har deltagit i olika konferenser för att 
berätta om det arbete som gjorts. Företagandet har ökat, bland annat så finns idag 
omvårdnadstjänster i två företag som knappast funnits om inte LOV införts. Förslagsställarna 
tror att LOV skulle bidra till att fler små privata boenden kommer att startas med olika 
inriktningar, allt efter behov. Förvaltningschef Marita Wikström kan känna en oro för att om 
LOV införs så kan det bidra till att en del av kommunens boenden inte kommer att vara 
attraktiva på grund av avstånd eller annat och det kan innebära en överkostnad för kommunen 
och att nämnden inte kan verkställa beslut om boende eller växelvård. Om man politiskt vill 
genomföra en förstudie behövs medel tillskjutas till förvaltningen för att engagera en utredare 
för uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2012. 
Motion daterad 29 april 2011. 
 
 
Forts 
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§ 68 forts 
 
Yrkanden 
 
Birgitta Ek (S): föreslår att omsorgsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 
 
Tommy Olsson (C): föreslår att omsorgsnämnden bifaller förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Maud Jonsson (FP) och Marie-Louise Hellström (M): instämmer i Tommy Olssons 
bifallsyrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Omsorgsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Birgitta Eks yrkande. Ordförande 
finner att nämnden bifaller detta. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Ja-röst till Birgitta Eks förslag att omsorgsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 
 
Nej-röst till Tommy Olssons förslag att bifalla förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar omsorgsnämnden att föreslå till kommunfullmäktige 
att avslå motionen. Omröstningsresultat bifogas protokollet. 
 
Reservation 
 
Tommy Olsson (C), Marie-Louise Hellström (M), Maud Jonsson (FP), Ulf Hansson (M) och 
Bengt Åke Jackas (MP).  
 
 
Beslutsexpediering 
2012-04-27 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Marita Wikström, förvaltningschef 
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 Diarienummer 
   ON 0110/12 
 
§ 69 
 
Eget kapital 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att av det egna kapitalet från tidigare år få 

använda 400 tkr till utbildning i verksamhetssystemet Treserva. 
 
 
Ekonomerna Malin Wiklund och Jennie Olsson redogör för ärendet begäran om att använda 
eget kapital till verksamhetssystemet Treserva. 
 
Sammanfattning 
 
Införandet av verksamhetssystemet Treserva startades under år 2011 vid individ- och 
familjeomsorgen. Under våren år 2012 var planen att äldreomsorgen, biståndshandläggare och 
sjuksköterskor skulle börja använda verksamhetssystemet. På grund av problem med tekniken 
har hela projektet blivit förskjutet och systemet tas i bruk i januari 2013 för dessa grupper. 
Utbildning kommer dock att pågå under hösten/vintern 2012. De kostnader som förvaltningen 
haft under 2011 har främst varit för licenser och programvaror vid uppstarten vilket betalts av 
investeringsmedel. Nu kommer kostnaderna att i första hand bestå av konsulttid för utbildning 
av nya personalgrupper. Omsorgsförvaltningen vill därför få använda av det egna kapitalet för 
att täcka dessa kostnader under året.  
 
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta enlighet med följande: 
Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att av det egna kapitalet från tidigare år få 
använda 400 tkr till utbildning i verksamhetssystemet Treserva. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2012. 
 
Yrkanden  
 
Tommy Olsson (C): bifall till förvaltningens förslag. Per Gunnar Larsson (S), Marie-Louise 
Hellström (M), Mona Wandel (SRD) och Birgitta Ek (S) instämmer i Tommy Olssons 
bifallsyrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
 
 
Forts 
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§ 69 forts 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till bifallsyrkandet och finner att 
nämnden bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-04-27 
Kommunstyrelsen 
Marita Wikström, förvaltningschef 
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 Diarienummer 
   ON 0017/12 
 
§ 70 
 
Budget 2013, beslut om ramar och yrkanden 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden att anta listan ”Förslag till budgetförändringar/åtgärdslista drift 2013”. 

Listan är; 
Utökningar som förvaltningen inte kan påverka, hyreshöjningar, ökning av löner för 
timvikarier, OB, sjuk- och semesterlöner, summa 1 200 tkr. 
Utökning med 0,25 tjänstgöring till 0,75 på färdtjänsthandläggare, summa 125 tkr. 
Utökning socionom, summa 550 tkr. 
Utökning budget försörjningsstöd, summa 12 500 tkr 
Behålla utökat skogsarbetslag, summa 1 300 tkr. 
Fler antal timmar och höjning av timpriset för LOV (Lagen Om Valfrihetssystem), 
summan som räknats fram per timmer måste justeras för pris och löneökningar, antalet 
timmar förväntas öka, summa 2 500 tkr. 
 

2. Begära hos kommunstyrelsen utökad ram för drift 2013 med summan 18 175 tkr. 
 

3. Omsorgsnämnden prioriterar i listan ”Förslag till budgetförändringar/åtgärdslista 
investeringar 2013”. 
Listan är; 
Nya personalutrymmen på Åkerslund/Omigen, summa 120 tkr. 
Ombyggnad Källbacka, summa 100 tkr. 
Ny begagnad traktor, summa 100 tkr. 
 

4. Begära hos kommunstyrelsen utökad ram för investeringar 2013 med summan 320 tkr. 
 

5. Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ta med behovet av 10 miljoner kronor extra i 
budgetram för 2013 till budgetberedningen. 

 
 
Ekonomerna Malin Wiklund och Jennie Olsson redogör för ärendet budgetförslag april ON 
2013.  
 
Sammanfattning 
 
Driftbudget 
Omsorgsförvaltningen kommer under 2013 att ha kostnadsökningar, som 
omsorgsförvaltningen inte kan påverka, på cirka 16 200 tkr, de består av 12 500 tkr till 
försörjningsstödet, 2 500 tkr till hemtjänsten och 1 200 tkr till kostnadsökningar i form av 
hyror, obekvämarbetstid, ersättning med mera.  
 
 
Forts 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

38 

 
§ 70 forts 
 
Utöver detta behöver förvaltningen stärka upp bemanningen i individ- och familjeomsorgens 
barn- och familjegrupp med en tjänst, utöka budgeten för färdtjänsthandläggaren med 0,25 
tjänst samt behålla det tillfälligt utökade skogsarbetslaget inom arbetsmarknadsenheten.  
 
Investeringsbudget 
Omsorgsnämnden har under många år haft oförändrade ramar för investeringar. En utökning 
skedde under 2011 i och med att omsorgsförvaltningen fick en ny verksamhet (kosten). 
Arbetsmarknadsenheten kom också till omsorgsnämnden 2011 och hade då inga 
investeringsmedel. Förvaltningen har inte hittat utrymme att fördela om medel till dem av 
befintlig budget. Under 2013 behöver vi därför en utökning av investeringsramarna för AME 
med 320 tkr.  
 
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta enlighet med följande: 
Omsorgsnämnden prioriterar i listan ”Förslag till budgetförändringar/åtgärdslista drift 2013”. 
Omsorgsnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära utökad ram för de prioriterade 
åtgärderna i punkt 1. 
Omsorgsnämnden prioriterar i listan ”Förslag till budgetförändringar/åtgärdslista 
investeringar 2013”. 
Omsorgsnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära utökad ram för de prioriterade 
åtgärderna i punkt 3. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 3 april 2012. 
Förslag till ramar 2013, investeringar. 
Förslag till ramar 2013, driftbudget. 
Förslag till budgetförändringar/åtgärdslista drift 2013. 
Förslag till budgetförändringar/åtgärdslista investeringar 2013. 
Konsekvensanalys för omsorgsförvaltningen daterad 3 april 2012. 
Konsekvensanalys för handläggarenheten daterad 27 februari 2012. 
Konsekvensanalys för individ- och familjeomsorgen daterad 14 mars 2012. 
Konsekvensanalys för individ- och familjeomsorgen daterad 21 mars 2012. 
Konsekvensanalys för arbetsmarknadsenheten åtgärdsnummer 5, daterad 9 mars 2012. 
Konsekvensanalys för hemtjänsten daterad 13 mars 2012. 
Konsekvensanalys för arbetsmarknadsenheten åtgärdsnummer 9, daterad 9 mars 2012. 
Konsekvensanalys för arbetsmarknadsenheten åtgärdsnummer 10, daterad 9 mars 2012. 
Konsekvensanalys för arbetsmarknadsenheten åtgärdsnummer 11, daterad 9 mars 2012. 
Omsorgsnämndens protokoll 15 mars 2012 § 34. 
Omsorgsnämndens protokoll 28 mars 2012 § 53. 
 
Yrkanden 
 
Tommy Olsson (C): bifall på förvaltningens förslag. 
 
 
Forts 
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§ 70 forts 
 
Tommy Olsson (C): föreslår ett tilläggsyrkanden på utökning vid vård- och omsorgsboende 
av omsorgspersonal samt en handläggartjänst vid handläggarenheten med totalt 10 miljoner 
kronor på grund av ett eventuellt kommande regeringsbeslut om ökad bemanning på 
demensboenden. 
 
Markus Evensson (S): avslag på Tommy Olssons tilläggsyrkande. 
 
Markus Evensson (S): föreslår ett tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att ta med 
behovet av 10 miljoner kronor extra i budgetram för 2013 till budgetberedningen. 
 
Per Gunnar Larsson (S): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Omsorgsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Tommy Olssons bifallsyrkande och 
finner att nämnden bifaller detta. 
 
Ordförande ställer Tommy Olssons tilläggsyrkande mot sitt eget yrkande. Ordförande finner 
att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Ja-röst till Markus Evenssons tilläggsyrkande. 
Nej-röst till Tommy Olssons tilläggsyrkande. 
 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar omsorgsnämnden att bifalla Markus Evenssons 
tilläggsyrkande. Omröstningsresultat bifogas protokollet. 
 
Reservation 
 
Reservation från Tommy Olsson (C), Maud Jonsson (FP), Marie-Louise Hellström (M), Ulf 
Hansson (M) och Bengt Åke Jackas (MP) när det gäller tilläggsyrkandet angående på 
utökning vid vård- och omsorgsboende av omsorgspersonal samt en handläggartjänst vid 
handläggarenheten med totalt 10 miljoner kronor på grund av ett eventuellt kommande 
regeringsbeslut om ökad bemanning på demensboenden. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-04-27 
Kommunstyrelsen 
Marita Wikström, förvaltningschef 
Malin Wiklund, ekonom 
Jennie Olsson, ekonom 
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 Diarienummer 
   ON 0206/11 
 
§ 71 
 
Omvårdnadslyftet 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Ansöka om medel för Omvårdnadslyftet 2012. 
 
 
Verksamhetsutvecklare Ingrid Johansson redogör för ärendet ansökan om bidrag för att delta i 
Omvårdnadslyftet 2012. 
 
Regeringen har beslutat att fortsätta med satsningen att stärka kompetensen inom 
äldreomsorgen och därmed ge bidrag för Omvårdnadslyftet. 
Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande kompetensen för 
undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade 
uppgifter. Ljusdals kommun kan ansöka om 677 917 kronor för år 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2012. 
Ansökan daterad 2 april 2012. 
 
Yrkanden 
 
Maud Jonsson (FP): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till bifallsyrkandet och finner att 
nämnden bifaller detta. 
 
 
Beslutexpediering 
2012-04-27 
Socialstyrelsen 
Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-04-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

41 

 Diarienummer 
   ON 0139/10 
 
§ 72 
 
Redovisning av stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om 
äldre. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av delredovisning av 2007-2011 års stimulansmedel till 

Socialstyrelsen enligt bifogad blankett. 
 
 
Verksamhetsutvecklare Ingrid Johansson redogör för ärendet ekonomisk redovisning av 
stimulansbidrag för äldre 2011.   
 
Sammanfattning 
 
Socialstyrelsens stimulansmedel för utveckling av äldreomsorgen har utbetalats sedan 2007. 
Alla tidigare år 2007-2010 är slutredovisade. Medlen, för Ljusdals kommun 1 381 tkr för 
2010 är förbrukade enligt planeringen.  
 
Kontaktperson och ansvarig tjänsteman för stimulansmedlen är äldreomsorgschef Ingrid 
Sundström. Samordnare för projektverksamhet med stimulansmedel är verksamhetsutvecklare 
Ingrid Johansson. Utredare Anders Åbom har varit delaktig i planeringen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 29 februari 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-04-27 
Socialstyrelsen 
Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare 
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 Diarienummer 
   ON 0009/12 
 
§ 73 
 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 
om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Verksamhetsutvecklare Ingrid Johansson redovisar handlingar till överenskommelse om 
sammanhållen vår och omsorg om de mest sjuka äldre. Handlingar som redovisas är: 
Information om grundläggande krav och fakturering av medel gällande överenskommelse om 
sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre daterad 29 februari 2012, fördelning 
av medel för analys och utvecklingsledare enligt sammanhållen vård och omsorg om de mest 
sjuka äldre daterat 1 mars 2012, protokoll från Socialdepartementet angående: godkännande 
av en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre daterat 
15 december 2011. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 74 
 
Protokoll för omsorgsnämndens kännedom 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av protokoll för nämndens kännedom 

april månad 2012. 
 
 
Lista redovisas över protokoll för nämndens kännedom som inkommit under februari och 
mars månad 2012. 
 
För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll; 
 
1.      Socialberedskap för politiker; ersättningar för förtroendevalda som har beredskap för  
 ordförandebeslut inom socialtjänsten. Dnr ON 96/11.  
 
2.      Reviderad budget 2012-2014 utifrån förändrad internränta Dnr ON 17/12. 
 
3.      Avsägelse från Eva Andersson (M) av alla uppdrag. Dnr ON 106/12. 
 
4.      Bemanning i demensvården: Konsekvensanalys, Dnr ON 91/12. 
 
5.      Statistik Kvinnojouren, Dnr ON 219/11. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 75 
 
Ärenden för omsorgsnämndens kännedom 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av ärenden för nämndens kännedom 

april månad 2012. 
 
 
Lista redovisas över ärenden för nämndens kännedom som inkommit under februari och mars 
månad 2012. 
 
För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden; 
 
1.           Äldreboende i Ljusdal, tackbrev. Dnr ON 98/12. 
 
2.           Frågor om LSS från FUB, Dnr ON 121/12.   
 
3.           Svenska Röda Korset utmanar Sveriges kommuner att avge tre nyårslöften,  
              Dnr ON 412/11. 
 
4.           Mottagande av ensamkommande flyktingbarn, Dnr ON 392/11. 
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 Diarienummer 
   ON 0055/12 
 
§ 76 
 
Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under februari och mars 

månad 2012. 
 
2. Uppdrag till presidiet att föreslå en annan redovisning av delegeringsbeslut. 
 
 
Lista redovisas daterad 2012-04-03 över delegeringsbeslut fattade under februari och mars 
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. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): föreslår att presidiet får i uppdrag att föreslå en annan redovisning av 
delegeringsbeslut. 
 
Propositionsordning 
 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på sitt eget förslag och finner att 
nämnden bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-04-27 
Markus Evensson, omsorgsnämndens presidium 
Helena Brink, omsorgsnämndens presidium 
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 Diarienummer 
   ON 0037/12 
 
§ 77 
 
Delegeringsbeslut alkohollagen 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under mars månad 

2012. 
 
 
Lista redovisas daterad 2012-04-04 över delegeringsbeslut fattade under mars månad 2012 
enligt alkohollagen inom individ- och familjeomsorgen avseende nytt tillstånd, tillstånd slutet 
sällskap, utökat tillstånd, tillfälligt tillstånd, återkallelse av serveringstillstånd på egen 
begäran.  
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 Diarienummer 
   ON 0036/12 
 
§ 78 
 
Tillsyner alkoholhandläggningen 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av tillsynsbesök gjorda under februari och 

mars månad 2012. 
 
 
Lista redovisas daterad 2012-04-04 över tillsynsbesök gjorda under februari och mars månad 
2012 av tillsynsinspektörer och alkoholhandläggare. 
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 Diarienummer 
   ON 0123/12 
 
§ 79 
 
Kontaktpolitikerrapport 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av handlingarna. 

 
2. Omsorgsnämnden ger i uppdrag till omsorgsförvaltningen att göra en skrivelse till 

samhällsutvecklingsförvaltningen angående bättre skyltning och en bättre trottoar vid 
hantverkaregatan i Ljusdal 

 
 
Ordföranden informerar om kontaktpolitikerrapport från kontaktpolitikerträff på Tallnoret, 
Ljusdal, daterade 10 februari 2012 och 17 februari 2012. Ordföranden informerar om 
kontaktpolitikerrapport från dialogmöte med FUB´s (Föreningen för utvecklingsstörda barn 
och vuxna) på Handikappomsorgen, Ljusdal, daterad 23 februari 2012.  
 
Maud Jonsson (FP) informerar att hon har fått information att om antalet träffar ska vara två 
färre än hon skrivit i kontaktpolitikerrapporten från Tallnoret. 
 
Yrkanden 
 
Tommy Olsson (C): föreslår att ge uppdrag till förvaltningen att göra en skrivelse till 
samhällsutvecklingsförvaltningen angående bättre skyltning och en bättre trottoar vid 
hantverkaregatan i Ljusdal för en bättre tillgänglighet. 
 
Marie-Louise Hellström (M): bifall till Tommy Olssons förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag Tommy Olssons förslag och finner att 
nämnden bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-04-27 
Marita Wikström, förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
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 Diarienummer 
   ON 0112/12 
 
§ 80 
 
Anhörigråd inom äldreomsorgen 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av handlingarna. 

 
 

Ordföranden informerar om minnesanteckningar från anhörigrådet på Solgården, Färila, 
daterade 24 februari 2012. Ordföranden informerar om minnesanteckningar från anhörigrådet 
på Nyhem, Ramsjö, daterade 3 februari 2012.  
 
Per Gunnar Larsson (S) informerar att den skriftliga redovisningen är bra. 
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 Diarienummer 
   ON 0133/12 
 
§ 81 
 
Ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 
 
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 19 mars 2012. Dnr ON 133/12. 
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 Diarienummer 
   ON 0132/12 
 
§ 82 
 
Ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS)  
 
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 19 mars 2012. Dnr ON 132/12. 
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