PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 09:15 – 15:00

Beslutande:

Markus Evensson (S), ordförande
Maria Andersson (S)
Birgitta Ek (S)
Per Gunnar Larsson (S)
Mona Wandel (SRD)
Ove Schönning (S) tjänstgörande ersättare för Vakant(V)
Marie-Louise Hellström (M)
Jörgen Brink (C) tjänstgörande ersättare för Ulf Hansson (M)
Tommy Olsson (C)
David Wahlund (MP) tjänstgörande ersättare
för Bengt Åke Jackas (MP)
Maud Jonsson (FP)

Övriga deltagande

Marita Wikström, förvaltningschef
Karl-Erik Swärd (V), revisionen § 239-243, 248, 252-253
Thomas Renshammar, verksamhetschef § 242
Ingrid Sundström, verksamhetschef § 239-241
Kenneth Forssell, verksamhetschef § 243, 246
Britt Inger Ärfström Björk, verksamhetschef § 253, 255-256
Anders Åbom, utredare § 252, 255-256
Margaretha Larsson, utredningssekreterare § 248, 254
Lennart Diamant, alkoholhandläggare § 258-260
Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare § 251
Jennie Olsson, ekonom § 251
Jenny Magnusson, anhörigkonsulent § 247
Anne-Marie Wästholt, samordnare § 244
Helen Törnqvist, samordnare § 244
Anne Hamrén, personalföreträdare Kommunal § 239-247, 249-253,
258-263, Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare

Utses att justera

Birgitta Ek

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-12-20
klockan 09:00.
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0022/12
§ 239

Verksamhetsredovisning, handläggarenheten
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Behov av vård och omsorgsboende
Den 28 november 2012 var det 8 personer som hade bifallsbeslut på vård- och
omsorgsboende (vobo) men som inte var verkställda. Tre personer av de som inte är
verkställda vistas på korttidsplats i väntan på att bli erbjuden vård- och omsorgsboende.
Övriga fem bor i ordinärt boende med hemtjänstinsatser i varierande omfattning. Fem
boendeansökningar har inkommit men ej hunnit bli utredda. I november 2012 är det 12
lägenheter som fördelats. Under november så har 3 personer tackat nej till skäligt erbjudande.
Kommuner kan av socialstyrelsen åläggas att betala en vitessumma om beviljade beslut inte
verkställs inom 3 månader. Utöver de som tackat nej så har den person som väntat längst på
erbjudande om vård- och omsorgsboende, ett gynnande beslut daterat 2012-07-13, detta har
inte kunnat verkställas på grund av att inget ledigt boende har funnits på önskad ort.
Önskemål om boendeort:
Ljusdal 6 personer, Ramsjö 1 person, Los 1 person.
Behov av korttidsplats/växelvård
Inga personer väntar från sjukhuset på korttidsplats. Två personer i ordinärt boende väntar på
växelvårdsplats.
Betalningsansvar
Den sjätte dagen efter det att en person, som är inlagd på sjukhus, är utskrivningsklar träder
kommunens betalningsansvar in, om planerade och beslutade insatser inte hunnit verkställts.
Under november månad hade kommunen inget betalningsansvar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0032/12
§ 240

Verksamhetsredovisning, äldreomsorgen
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Hemtjänst
Under november månad har 412 kunder haft någon form av hemtjänst av både externa
utförare och i äldreomsorgens regi. Äldreomsorgen har hos dessa kunder planerat ut 9 767
timmar av 10 387 biståndsbedömda timmar. Av de planerade timmarna har äldreomsorgen
utfört 8 803 timmar och statistiken visar att de större hemtjänstområdena har en differens på
planerat och utfört på mellan 130-200 timmar. Det är fortfarande svårigheter på vissa håll vid
registreringar i TES (datasystem för registrering hos kund) och vissa beslut ligger på fel
ställen i systemet och redovisas som beviljad och blir aldrig planerat. Inläggningar på sjukhus
sker sedan planeringen är gjord. Biståndshandläggarna och enhetscheferna kommer att
tillsammans med huvudplanerarna att se över de beslut som ligger fel och äldreomsorgen
fortsätter att undersöka orsaken till varför allt inte registreras i TES.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0112/12
§ 241

Anhörigråd inom äldreomsorgen
Omsorgsnämnden beslutar
1. Uppdrar till omsorgsförvaltningen att utreda förhållanden och tillvägagångssätt mellan
fastighetsägare och hyresgäst när det gäller önskemål om åtgärder i både inom- och
utomhusmiljön vid omsorgsförvaltningens alla hyrda lokaler.

Sammanfattning
Information om minnesanteckningar från anhörigrådet på Furugården i Los
daterat 2012-11-21.
Information om minnesanteckningar från anhörigrådet på Solgården i Färila
daterat 2012-11-15.
Information om minnesanteckningar från anhörigrådet på intraprenaden Björkbacka i Järvsö
daterat 2012-11-08.
Information om minnesanteckningar från anhörigrådet på Tallnoret i Ljusdal
daterat 2012-10-26.
Information om minnesanteckningar från anhörigrådet på Öjegården i Järvsö
daterat 2012-10-30.
Yrkanden
Per Gunnar Larsson (S): uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda förhållanden och
tillvägagångssätt mellan fastighetsägare och hyresgäst när det gäller önskemål om åtgärder i
både inom- och utomhusmiljön vid omsorgsförvaltningens alla hyrda lokaler.
Tommy Olsson (C): yrkar bifall till Per Gunnar Larssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Per Gunnar Larssons förslag och
finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
2012-12-20
Marita Wikström, förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

6

PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0030/12
§ 242

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

Sammanfattning
De samlade kostnaderna för försörjningsstödet i november var något lägre än föregående
månad och 75 tkr högre än motsvarande månad 2011. Antalet hushåll minskade något men
ligger på ungefär samma nivå som 2011, men betydligt lägre än 2010. Sedan juni månad har
individ- och familjeomsorgen sett en ökning av antalet arbetslösa som får försörjningsstöd,
men för november har det minskat med åtta procent och är nu nere på samma nivå som i maj
månad. Antalet sjukskrivna med intyg och gruppen ej SFI klara, ligger kvar på samma nivåer
som föregående månad. Antalet barn i familjer som får försörjningsstöd ligger kvar kring tio
procent, detta är sett till riksgenomsnittet en mycket hög siffra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2012.

Beslutsexpediering
2012-12-20
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0351/12
§ 243

Verksamhetsredovisning, integrationsverksamheten
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.

För integrationsverksamheten har månaderna oktober och november präglats av
rekryteringsprocesser och andra ansträngningar för att få alla saker på plats inför mottagandet
av ensamkommande i december. Förutom boendets åtta personal har en erfaren
socialsekreterare speciellt avsedd för utredning av de ensamkommande barnen rekryterats. En
ekonomiassistent håller också på att rekryteras, i samverkan med ekonomienheten och IFO.
En så kallad Bovärd för Gärdeåsen-området kommer också att anställas. Verksamheten har
för avsikt att pröva detta koncept som ett försök under första halvåret 2013, i samverkan med
AB Ljusdalshem. Om försöket slår väl ut, är tanken att Ljusdalshem ansluter med en
ytterligare Bovärd som även är kopplad till det Trygghetsboende som håller på att byggas på
Gärdeåsen. I den preliminära arbetsbeskrivningen för Bovärden har vi listat följande
arbetsuppgifter:
• Vara med vid behov vid inflyttningar av nya hyresgäster
• Vara behjälplig med Ljusdalshems lokaler
• Kontaktperson mellan hyresgäst och Ljusdalshem
• Hålla snyggt i bostadsområdet
• Hålla koll i trapphusen
• Visa sophantering, återvinningscentral och tvättstuga för nyanlända
• Representant för Integrationsverksamheten och Ljusdalshem
• Skapa trivsel och samhörighet
Lokalfrågorna har varit ett litet bekymmer tidvis. Verksamheten har inte kunnat få moduler
inom förvaltningshuset då det för tillfället inte finns lediga moduler i Förvaltningshuset.
Enhetschefen för boendet har nu sitt kontor i boendets personallägenhet. Verksamheten har
också behövt hyra en extra lägenhet intill boendet, på Gärdeåsvägen 18 B, för att kunna få
arbetsplats för socialsekreterare och bovärd plus att denna lägenhet även kan tjäna som
samtalsrum för enskilda samtal med ensamkommande barn.
En planering inför en ökad service gentemot gruppen övriga invandrare har startat.
Tillsammans med bland annat inflyttarservice på informationsenheten har
flyktingmottagningen diskuterat hur man kan samverka för att undvika parallella processer
och dubbelarbete, men också med tanke på hur vi kan stärka varandras funktioner.
Flyktingmottagningen
Flyktingmottagningen har som tidigare redovisats mottagit 63 personer under 2012.
Överenskommelsen för 2012 stipulerar ett mottagande mellan 50 till 70 personer.
Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13

§ 243 forts
Den oroliga situationen i Syrien i kombination med fortsatt spänt läge i Afghanistan leder till
kraftigt utökat antal asylsökande i Sverige. Då det nationella behovet av kommunplatser för
mottagande av flyktingar prognostiseras bli fördubblat under 2013 så önskar Länsstyrelsen
Gävleborg att Ljusdals kommun överväger möjligheterna att utöka sitt flyktingmottagande
tillfälligt under 2013, samt eventuellt också under 2014. Vid en träff mellan
Kommunstyrelsens presidium och Länsstyrelsens i Gävleborgs integrationssamordnare
Robert Larsson diskuterades situationen gällande flyktingmottagningen i landet.
Verksamhetschefen på integrationsverksamheten har därför fått i uppdrag av
kommunstyrelsen presidium att sammanställa en redovisning till kommunstyrelsens
arbetsutskott över hur kommunens möjligheter till detta ser ut. I redovisningen ska också
framgå vilka eventuella ”flaskhalsar” som kan finnas, samt att verksamhetschefen fått i
uppdrag att föreslå möjliga vägar för att hantera dessa. I korthet kan sägas att svårigheterna i
att utöka mottagandet bland annat ligger i att kunna bereda plats på skola och dagis på samma
ort som det finns lägenheter lediga. I Färila finns lediga lägenheter, men det är trångt om
utrymmet i Färila skola. I centralorten Ljusdal finns plats på Stenhamreskolan, men det börjar
bli svårt att hitta lägenheter. Att hitta förskoleplatser börjar bli svårt generellt. Viktigt är också
att komma ihåg att kommunens överenskommelse angående flyktingmottagande är beslutad i
kommunfullmäktige. En eventuell ändring i överenskommelsen behöver alltså beslutas i
samma instans.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 21 november 2012.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0042/12
§ 244

Information om Väntjänstens verksamhet
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.

Väntjänstens samordnare Anne-Marie Wästholt och Frivilligcentralens samordnare Helen
Törnqvist informerar om Väntjänstens verksamhet. Syftet med Väntjänsten är att engagera
tillfrivilligt ideellt arbete, som komplement till offentliga verksamheter, att bryta isolering, att
skapa gemenskap och samvaro, att bygga broar mellan människor och att ge en ”guldkant” på
tillvaron. Väntjänsten vänder sig till alla oavsett ålder. Väntjänstens stöd är gratis.

Justerare

Utdragsbestyrkande

10

PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0432/12
§ 245

Hälso- och arbetsmiljöpolicy
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
2. Yttrande till kommunstyrelsen avges vid omsorgsnämndens sammanträde den 24 januari
2013.
Sammanfattning
Personalenheten har ett uppdrag att se över kommunens policys i personalfrågor. I dagsläget
finns separata policys för arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård. Personalenhetens
utgångspunkt är att dessa tre policys berör hälso- och arbetsmiljöfrågor varför de kan samlas i
en gemensam hälso- och arbetsmiljöpolicy. Även samverkan betonas i arbetsmiljölagen, och i
det centrala avtalet FAS 05 betonas arbetet med hälsa och arbetsmiljö, vilket får central
betydelse för arbetet utifrån kommunens nya samverkansavtal från 2012-10-01.
Den nya hälso- och arbetsmiljöpolicyn behöver införas på ett sätt som stödjer ett gemensamt
arbetssätt på alla förvaltningar. Den ”friskvårdsgrupp” som tillsattes av kommunchefen 2010
fann att det förelåg stora skillnader i förutsättningar och arbetssätt mellan förvaltningarna. För
att underlätta ett gemensamt arbetssätt behöver gemensamma aktiviteter tydliggöras varje år.
Det är också nödvändigt att varje förvaltning, genom sin samverkansgrupp, följer upp hälsooch arbetsmiljöarbetet regelbundet. Cesam (centrala samverkansgruppen) och
kommunstyrelsen torde ha ett självklart intresse att följa upp hälso- och arbetsmiljöarbetet i
kommunen som helhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 november 2012.
Tjänsteskrivelse, hälso- och arbetsbefrämjande aktiviteter 2013, daterad 24 september 2012.

Beslutsexpediering
2012-12-20
Marita Wikström, förvaltningschef
Lena Svensson, rehabsamordnare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0395/12
§ 246

Delegeringsordning för Integrationsverksamheten
Omsorgsnämnden beslutar
1. Antar delegeringsordning för integrationsverksamheten.
2. Integrationsverksamhetens delegeringsordning ska arbetas in i nämndens övriga
delegeringsordning.
3. Verksamhetschefen för integrationsverksamheten får i uppdrag att kontinuerligt följa hur
delegeringsordningen fungerar i praktiken för verksamheten, och får vid behov
återkomma till nämnden med förslag på förändringar.
4. Återrapportering till omsorgsnämnden med avseende på delegeringsordningen ska ske vid
ordinarie verksamhetsredovisningar av integrationsverksamheten.
Sammanfattning
Integrationsverksamhetens boende för ensamkommande barn, Credo, tar i december 2012 och
februari 2013 emot sammanlagt 10 ensamkommande barn. Verksamheten ser ett behov av en
delegeringsordning som medger att mottagandet av ensamkommande barn fungerar smidigt
och rättssäkert. Då integrationsverksamheten har en särskild socialsekreterare, som ansvarar
för utredning, placering, uppföljning och eftervårdsansvar för de ensamkommande barnen,
behöver delegeringsordningen anpassas efter detta. Verksamhetschef och enhetschef på
boendet, Credo, behöver också ha delegation för att kunna fatta beslut i nämndens ställe i
vissa situationer. Vidare bedömer verksamhetschefen att det kan vara lämpligt att även
flyktingsamordnarnas befogenheter regleras i delegeringsordningen.
I väntan på nämndens beslut har förvaltningschef tillfälligt vidaredelegerat rätten att fatta
beslut i nämndens ställe i tillämpliga frågor till chefen på integrationsenheten samt
socialsekreterare på integrationsenheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2012.

Beslutsexpediering
2012-12-20
Marita Wikström, förvaltningschef
Kenneth Forssell, verksamhetschef
Lotta Eriksson, enhetschef
Monica Crosson, socialsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0153/10
§ 247

Utveckling av anhörigstöd inom äldreomsorgen, handikappomsorgen och
individ- familjeomsorgen
Omsorgsnämnden beslutar
1. Antar riktlinjer för anhörigstöd inom äldreomsorgen, stöd och omsorg till personer med
funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgen.

Sammanfattning
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en
närstående som har funktionshinder.
Alla som behöver stöd som anhörig i Ljusdals kommun, ska så långt det är möjligt också
erbjudas ett individuellt anpassat stöd. Med stöd för anhöriga menas olika insatser som
primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges situation.
Anhörigstöd är under ständig utveckling beroende på de anhörigas behov och önskemål. Det
ska finnas möjlighet att erbjuda enskilda samtal och samtalsgrupper för anhöriga inom
äldreomsorgen, verksamhet för stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning samt
individ- och familjeomsorgen. Avlösning i hemmet kan ges till anhöriga som vårdar
närstående och den utförs av anhörigstödjare inom anhörigstöd eller hemtjänsten. I
anhörigstöd ingår ett förebyggande arbete med målsättningen att synliggöra anhörigas
situation, förbättra anhörigas livskvalitet och förebygga utbrändhet och isolering. Respektive
verksamhetsområde inom omsorgsförvaltningen bör ansvara för att ett väl anpassat
anhörigstöd med fokus på individen är utarbetat och väl organiserat. Anhörigstödet ska i den
största möjliga mån genomföras i samverkan med intresse och ideella organisationer.
Riktlinjerna för fri avlösning för anhöriga i Ljusdals kommun innefattar de personer som
vårdar närstående, med behov av tillsyn för att den anhörige ska kunna lämna hemmet.
Omsorgsnämnden har 2003-05-22 beslutat om fri avlösning för de anhöriga som vårdar en
närstående upp till 16 timmar per månad. Insatsen är avgiftsfri. Timmar som inte är utnyttjade
under månaden kan inte sparas ihop.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 oktober 2012.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13

§ 247 forts

Beslutsexpediering
2012-12-20
Jenny Magnusson, anhörigkonsulent
Marita Wikström, förvaltningschef
Ingrid Sundström, verksamhetschef
Britt Inger Ärfström Björk, verksamhetschef
Thomas Renshammar, verksamhetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0409/12
§ 248

Ansökan om utvecklingsmedel mot våld i nära relationer, för år 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Antar ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot
våld i nära relationer.
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Med stöd av utvecklingsmedel är syftet att vidareutveckla socialtjänstens arbete för
våldsutsatta kvinnor och barn, samt barn som bevittnat våld och våldsutövare. Det är mycket
angeläget med fortsatt stöd för möjligheten att ha en kvinnofridssamordnartjänst.
Kvinnofridssamordnarens uppdrag är att skapa samt upprätthålla fungerande nätverk för
samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer i frågor som berör kvinnofrid.
Vidare ingår kvinnofridssamordnaren i såväl interna som externa närverk, såsom Gävleborgs
läns resursteam mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsens nätverk mot våld i nära
relationer samt i det nationella nätverket för kvinnofrid (SKL). Samordnarens uppdrag är
också att hjälpa till att förse personer i de lokala nätverken med information och material de
behöver inom ämnet. Att sprida information till kommuninvånarna och till andra
verksamheter ligger också i uppdraget. Arbetet med att implementera: Handbok för
socialtjänstens arbete med kvinnor som utsätts för våld och barn som upplevt våld i nära
relation samt: Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck är planerat att fullföljas
under 2013. Genom implementering av handlingsplaner förväntas socialtjänstens personal att
få bättre förutsättningar att upptäcka våldsutsatta samt förövare. I nuläget använder inte
socialtjänsten i Ljusdal några standardiserade risk och hot bedömningsinstrument, vilket
individ- och familjeomsorgen söker medel för att kunna utveckla. Kvinnofridssamordnare ska
verka för att personal inom olika verksamheter får ökad kunskap om kvinnor med
funktionsnedsättning som är våldsutsatta genom utbildningsmaterialet "Det finns stunder".
Barn som upplevt eller bevittnat våld ska beredas möjlighet till strukturerat samtalsstöd i form
av så kallade Trappansamtal för att förbättra barnens psykosociala hälsa.
Ett mål för 2013 är att undersöka och skapa behandlingsinsatser för våldsutövare utifrån
Ljusdals kommuninvånares behov.
Under 2013, utifrån ovanstående uppdrag, skapa ett beslutsunderlag för en fast inrättad
befattning som kvinnofridssamordnare i Ljusdals kommun, 2014.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande

15

PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13

§ 248 forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2012.
Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta
kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare.

Yrkanden
Tommy Olsson (C): yrkar bifall till förvaltningens förslag. Marie-Louise Hellström (M) och
Per Gunnar Larsson (S) instämmer i Tommy Olssons bifallsyrkande.

Beslutsexpediering
2012-12-13
Socialstyrelsen
Shadi Samii, kvinnofridssamordnare
Margaretha Larsson, utredare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0403/12
§ 249

Generellt bistånd, matdistribution
Omsorgsnämnden beslutar
1. Sänka åldersgränsen på generellt bistånd från 80 år till 75 år, vad gäller matdistribution.

Sammanfattning
Sedan 2005-04-01 har matdistribution och trygghetslarm varit ett generellt bistånd för
personer som är 80 år och äldre. År 2009 tog omsorgsnämnden ett beslut att städning, tvätt,
ren-bäddning, inköp och apoteksärenden också skulle ingå i generellt bistånd för nämnda
åldersgrupp.
För ett generellt bistånd behövs ingen biståndsutredning, det räcker med att uppfylla kriteriet
om ålder.
Enligt förvaltningens verksamhetschef för kostenheten så har beställning av matlådor minskat
under de senaste åren och kostenheten arbetar med att försöka öka antalet matlådor genom att
aktivt arbeta med marknadsföring och kvalitet. Ett sätt att vara delaktig i arbetet med att höja
försäljningen av matlådor är att ändra åldersgränsen på det generella biståndet,
matdistribution, till att gälla de personer som är 75 år och äldre.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 21 november 2012.
Yrkanden
Tommy Olsson (C): yrkar bifall till förvaltningens förslag. Per Gunnar Larsson (S), Maria
Andersson (S), Marie-Louise Hellström (M), Maud Jonsson (FP), instämmer i Tommy
Olssons bifallsyrkande.

Beslutsexpediering
2012-12-20
Marita Wikström, förvaltningschef
Margareta Nybom Persson, verksamhetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0064/11
§ 250

Förslag till avgift i hemsjukvården
Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Avgiften, för besök av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter inklusive
hyra av hjälpmedel vid rehabiliteringsinsatser, för år 2013 fastställs till 300 kronor i fast
månadsavgift för varje påbörjad månad.

Sammanfattning
När hemsjukvården tas över av kommunerna från landstinget 2013-02-01 ska avgifter tas ut
för hembesök och hjälpmedel. En arbetsgrupp med representanter för kommunerna i länet har
träffats för att titta på förutsättningarna för länsgemensamma avgifter för hembesök. Länets
socialchefer har enats om att föreslå respektive nämnd att fatta beslut.
Huvudmannaskapet för hemsjukvården och tillhörande skatteväxling övergår från landstinget
till länets kommuner den 1 januari 2013, dock sker verksamhets- och personalövergången
från 1 februari 2013.
Med anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län så har en
länsövergripande arbetsgrupp med representanter från kommunerna sett över
förutsättningarna för länsgemensamma avgifter för hemsjukvården.
Omsorgsförvaltningens förslag till beslut:
att avgiften, för besök av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter
inklusive hyra av hjälpmedel vid rehabiliteringsinsatser, för år 2013 fastställs till
300 kronor i fast månadsavgift för varje påbörjad månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 14 november 2012.
Yrkanden
Tommy Olsson (C): yrkar bifall till förvaltningens förslag. Birgitta Ek (S) och Marie-Louise
Hellström (M) instämmer i Tommy Olssons bifallsyrkande.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13

§ 250 forts
Beslutsexpediering
2012-12-20
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0446/12
§ 251

LOV förfrågningsunderlag 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden beslutade 2009-10-22 att införa LOV, Lagen om valfrihet, inom
omsorgsförvaltningen, i verksamheten hemtjänst. Förfrågningsunderlaget ska uppdateras inför
varje år.
Förtydliganden och förändringar har gjorts utifrån förfrågningsunderlag gällande för 2012.
Förtydliganden och förändringar av större vikt:
1.5 Uppgifter gällande antal kunder och timmar är uppdaterade utifrån augusti 2012.
4.1.3. Uppdaterad information utifrån att Ljusdals kommun övertar hemsjukvården
februari 2013.
6.15 Förtydligande gällande ansvar för åtgärd av trygghetslarm.
7.4 Ny ersättning framtagen för 2013 utifrån beräknade kostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2012.
LOV – Lagen om valfrihet, i hemtjänst, förfrågningsunderlag gällande omvårdnad och/eller
service, daterat 30 november 2012.

Beslutsexpediering
2012-12-20
Marita Wikström, förvaltningschef
Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare
Jennie Olsson, ekonom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0057/11
§ 252

Kontaktpolitiker 2011-2014
Omsorgsnämnden beslutar
1. Antar riktlinjer för kontaktpolitikeruppdraget.
2. Uppdrar till omsorgsförvaltningen att implementera riktlinjerna i verksamheten.

Sammanfattning
Kontaktpolitikeruppdraget har funnits ett antal år inom kommunen och inom
omsorgsnämnden. Av flera skäl har det blivit aktuellt att se över de riktlinjer som tagits fram,
bland annat med önskemål om en större överensstämmelse med de riktlinjer som
utbildningsnämnden antagit. Önskvärt var också en tydligare dialog med nämndens ledamöter
och ersättare om formuleringarna.
Förslaget har delgetts både ordinarie ledamöter och ersättare i nämnden, därefter diskuterats
på omsorgsnämndens möte i november 2012, varefter vissa ändringar har gjorts i dokumentet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2012.
Riktlinjer för kontaktpolitikeruppdrag omsorgsnämnden daterat 23 november 2012.
Protokollsutdrag omsorgsnämnden 15 november 2012 § 220.
Protokollsutdrag omsorgsnämnden 18 oktober 2012 § 192.

Beslutsexpediering
2012-12-20
Marita Wikström, förvaltningschef
Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare
Omsorgsnämndens ledamöter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0402/11
§ 253

Nytt korttidshem i Ljusdal
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämndens beslut från 2012-08-21 revideras till förvaltningens förslag B, vilket
innebär att träningslägenheten flyttas en trappa upp och en tre-rums lägenhet och en tvårumslägenhet blir det nya korttidshemmet, tills handikappomsorgen ges möjlighet att
hyra grannlägenheten och få både korttidshemmet och träningslägenheten i markplan.

Sammanfattning
Verksamhetschef Britt Inger Ärfström Björk informerar om nuläget rörande nytt korttidshem.
Omsorgsnämnden tog 2012-08-21 beslut om att bygga om lägenheter på Mårtensgatan i
Ljusdal till ett nytt korttidshem för barn och ungdom. En ritning fanns framtagen, där två
lägenheter skulle utgöra det nya korttidshemmet och en ytterligare träningslägenhet skulle
finnas i anslutning. Ljusdalshem har därefter haft förhandlingar med en granne, som dock
avböjt att byta lägenhet. Förvaltningschef Marita Wikström, verksamhetschef Britt Inger
Ärfström Björk, enhetschef Maria Storing-Forssell, Ljusdalshems VD Richard Brännström
samt fastighetschef Nils-Erik Hedqvist besökte Mårtensgatan 2012-12-10, för att titta på ett
alternativ som personalgruppen har föreslagit.
Förslaget är att träningslägenheten flyttas en trappa upp och en tre-rums lägenhet och
en två-rumslägenhet blir det nya korttidshemmet, tills handikappomsorgen ges möjlighet att
hyra grannlägenheten och få både korttidshemmet och träningslägenheten i markplan.
Ritningsgranskning ur tillgänglighets-synpunkt kommer att ske med hjälp av bland annat
arbetsterapeut och tillgänglighetsanvarig tekniker.
Ljusdalshem kommer att fakturera kommunen i år med 250 tkr för ombyggnationen. Ljusdals
kommun kommer att finansiera detta med hjälp av årets överskott och handikappomsorgen
kan därigenom få en lägre hyra fortsättningsvis. Personalkostnaderna kommer även
fortsättningsvis att vara höga, då denna lösning är mer resurskrävande och
handikappomsorgen har även fått flera nya beslut att verkställa.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag omsorgsnämnden 21 augusti 2012 § 141.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13

§ 253 forts
Yrkanden
Markus Evensson (S): yrkar att omsorgsnämndens beslut från 2012-08-21 revideras till
förvaltningens förslag B, vilket innebär att träningslägenheten flyttas en trappa upp och en
tre-rums lägenhet och en två-rumslägenhet blir det nya korttidshemmet, tills
handikappomsorgen ges möjlighet att hyra grannlägenheten och få både korttidshemmet och
träningslägenheten i markplan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på hans eget förslag och finner att
nämnden bifaller detta

Beslutsexpediering
2012-12-20
Marita Wikström, förvaltningschef
Britt Inger Ärfström Björk, verksamhetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0417/12
§ 254

Begäran om yttrande och handlingar enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0438/12
§ 255

Anmälan av missförhållande/misstänkt missförhållande inom
socialtjänsten enligt Lex Sarah

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0305/12
§ 256

Uppföljning på begäran om yttrande angående verksamhet i
handikappomsorgen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0038/12
§ 257

Beslut om ersättning enligt 7 § förordning om statlig ersättning för
asylsökande m fl

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0452/12
§ 258

Tillsyn enligt alkohollagen och enligt tobakslagen
Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänner upprättad tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen
samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun.

Sammanfattning
Länsstyrelsen genomförde tillsynsbesök i Ljusdals kommun 2012-04-18, vilket ingår i deras
uppdrag som tillsynsmyndighet. Vid tillsynsbesöket uppmärksammades följande brister:
• Skriftlig tillsynsplan för alkoholområdet saknas
• Delegeringsordningen är inte komplett
• Ingen tillsyn över rökfria skolgårdar har genomförts under 2011
Länsstyrelsen bedömer att Ljusdals kommun i övrigt följer lagstiftningen i de delar som
granskats.
Omsorgsnämnden ska redovisa senast 2012-12-13 vilka åtgärder som vidtagits för att komma
till rätta med påtalade bristerna.
Mot bakgrund av tillsynen har en tillsynsplan skapats för att följa upp efterlevnaden av
bestämmelserna i alkohollagen och tobakslagen. Syftet med tillsynsplanen är att få en tydlig
struktur på tillsynsarbetet med mätbara och uppföljningsbara mål. Tillsynsplanen ska även
fungera som ett stöd i dialogen mellan Länsstyrelsen och kommunen. Tillsynsplanen består av
förebyggande, inre och yttre tillsyn.
Delegeringsordningen gällande alkohollagen och tobakslagen kommer att ses över under
2013.
Vad gäller tillsynen över rökfria skolgårdar ligger detta inom miljöförvaltningens
ansvarområde att redovisa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2012.
Tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning
enligt tobakslagen i Ljusdals kommun.
Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) och enligt tobakslagen (SFS 1993:581) daterad
2012-08-24.

Forts
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13

§ 258 forts

Beslutsexpediering
2012-12-20
Länsstyrelsen Gävleborg
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0036/12
§ 259

Tillsyner alkoholhandläggningen 2012
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av tillsynsbesök, avseende alkohollagen och
tobakslagen, gjorda under november månad 2012.

Lista redovisas daterad 2012-11-27 över tillsynsbesök, avseende alkohollagen och
tobakslagen, gjorda under november månad 2012 av tillsynsinspektörer.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0037/12
§ 260

Delegeringsbeslut alkohollagen 2012
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under november månad
2012.

Lista redovisas daterad 2012-11-27 över delegeringsbeslut fattade under november månad
2012 enligt alkohollagen inom individ- och familjeomsorgen avseende nytt tillstånd, tillstånd
slutet sällskap, utökat tillstånd, tillfälligt tillstånd, återkallelse av serveringstillstånd på egen
begäran.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

ON 0055/12
§ 261

Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2012
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under november månad
2012.

Lista redovisas, daterad 2012-12-04, över delegeringsbeslut fattade under november 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

§ 262

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

Lista redovisas över ärenden för nämndens kännedom som inkommit under november månad
2012.
För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden:
1. Socialstyrelsen, beslut 2012-10-31, ärendet avslutas. Dnr ON 139/12.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2012-12-13
Diarienummer

§ 263

Protokoll för omsorgsnämndens kännedom
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av protokoll för nämndens kännedom.

Lista redovisas över protokoll för nämndens kännedom som inkommit under oktober månad
2012.
För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll;
1. Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige 2012-10-29, Anna-Sara Svantesson (V) avsäger sig
sitt uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden. Fyllnadsval av nämndeman i Hudiksvalls
tingsrätt. Dnr ON 7/11.
2. Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige 2012-10-29, Eva-Lena Flygerfeldt (M) avsäger sig
sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. Fyllnadsval, Dnr ON 7/11.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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