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Plats och tid

Ljusdaissalen, onsdagen den 28mars2018 kl 08:30-15:00

Beslutande

Ledamöter
Lsz16 Gönczi (MP), 1:e vice ordförande
Kennet Hedman (M)
Victoria Andersson (M)
Desiré Eriksson (M) tjänstgörande ersättare för Yvonne Oscarsson (V)
Tommy Olsson (C)
Maud Jonsson (L)
Per Gunnar Larsson (S)
Vanja Isaksson (5)
Ove Schönning (S)
Ingela Gustavsson (V)
Stefan Andersson (SD)

Övriga deltagande

Mikael Björk, förvaltning schef
Jenny Apeigren, socialsekreterare, § 36
Margareta Nybom Persson, verksamhetschef handläggarverksamheten,
Jennie Olsson, controller, § 40
Jessica Hedberg, controller, § 40
Chatarina Plomér, verksamhetschef IFO, § 41
Elisabeth Persson-Calderon, MAS, § 42-44
Charlotte Thorstensson, kvalitetssamordnare, § 43, 45-46
Lennart Diamant, enhetschef WO, § 47
Kenneth Forssell, verksamhetschef integrationsverksamheten, § 48-49
Ove Hansen, integrationsverksamheten, § 48
Per-Anders Stolt, integrationsverksamheten, § 48
Sara Eriksson, integrationsverksamheten, § 48
Lotta Eklund, integrationsverksamheten, § 48
Viktoria Edqvist, integrationsverksamheten, § 48
Ghulam Akbal, integrationsverksamheten, § 48
Marita Wikström, kvalitets- och utvecklingschef, § 50
Asa Älander, nämndsekreterare

Utses att justera

Maud Jonsson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet plan 5, Kommunhuset, Ljusdal 20 18-04-03

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

i..

C......ZEZ.

LAsz 1
Gönczi
Justerare

Maud Jonsson

Justerandes signatur

\

Utdragsbestyrkande

§

365 8

§

37

LJUSDALS

KOMMUN
PROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2018-03-28

ANSLAGSBEVIS
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Omsorgsnämnden

Sammantridesdatum

20180328

Datum för anslags uppsättande

201 8044 II

Datum för anslags nedtagande

201 8D425 0 S

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
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Dnr 00042/2018

Förvaltningschefen informerar 2018
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Mikael Björk informerar omsorgsnämnden om vad som är
aktuellt inom förvaltningen.

Beslutsunderlag
Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt
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Dnr000B2/2018

Budgetdag för omsorgsnämnden 2018
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat och diskuterat informationen.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden hade sin budgetdag den 1 mars 2018. Utifrån
budgetdagens minnesanteckningar behövs en fortsatt diskussion som startas
under omsorgsnämndens sammanträde den 25 mars 2018.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse daterad den 15 mars 2018

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt
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Dnr00004/2018

§40

Budget 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet
På omsorgsnämndens sammanträde den 25 april 2018 ska beslut fattas om
budgetram för 2019. Enligt tidigare beslut ska ärendet föredras som ett
informationsärende månaden innan beslut i omsorgsnämnden.
Under omsorgsnämndens sammanträde den 28 mars 2018 informerar
förvaltningschef Mikael Björk samt controllers Jennie Olsson och Jessica
Hedberg om arbetet med budget 2019 och ELP 2020-202 1.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ONAU 20 18-03-14 § 16
Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2018

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt
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DnrOOlO5/2018

Konsuitstopp inom omsorgsförvaltningen
Omsor2snämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens plan för hur konsuitstopp
inom individ- och familjeomsorgen ska genomföras.
2. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att lämna rapport om hur
arbetet fortskrider i juni 2018.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i februari 2018 att det
skulle vara stopp för IFO att använda socionomkonsulter från den 1 april
2018 av besparingsskäl. Genom denna åtgärd var målet att spara 6,5 miljoner
kronor. lEO redovisade för år 2017 ett budgetunderskott om nära 9 miljoner
kronor. Utöver denna besparing har WO sedan tidigare uppdrag att minska
kostnader för placeringar med 8,6 miljoner kronor och särskilt minska
placeringskostnader som följd av våld i nära relation med tre miljoner kronor
i förhållande till kostnaderna för år 2017. Utöver detta finns farhåga att
kostnaderna för försörjningsstöd ökar med 5 miljoner i förhållande till
budget.
Under nämndens sammanträde den 28 mars lämnade förvaltningen en plan
för hur konsultstoppet kan verkställas. Tillsammans med planen bifogades en
riskbedömning och konsekvensanalys. Riskbedömning utförd med
huvudskyddsombud genomfördes den 16 mars. Den visade att konsultstopp
inom WO innebär allvarliga risker för ohälsa eller olycksfall. Allvarliga
risker kräver åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Riskbedömningen är gjord
utifrån beslutet som fattades av omsorgsnämnden den 28 februari 2018.
Förslaget som presenterades för omsorgsnämnden på sammanträdet den 28
mars minskar riskerna.
Åtgärder som föreslås är att införa konsultstopp i tre olika etapper samtidigt
som rekryteringsarbetet intensifieras.
Avslutningen föreslås ske etappvis på detta sätt:
1,5 konsulter avslutas till 180331.
2 konsulter avslutas till 180630.
2 konsulter avslutas till 180831.
-

-

-
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§ 41 forts
MBL-förhandling gällande konsuitstopp skedde den 26 mars. Där facken
godkände planen och riskbedömning.
Uppföljning av konsuitstoppet sker löpande varje månad vid facklig
information.
Planen är att WO ska ha avslutat alla konsulter till den 31 augusti 2018.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ONAU 2018-03-14 § 17
Tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2018
PM gällande införande av konsultstopp vid WO daterat den 19 mars 2018
Arbetstyngdsmätning daterad den 1 mars 2018

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt
Yrkanden
Tommy Olsson (C), Kennet Hedman (M), Maud Jonsson (L) och Ingela
Gustavsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Dnr0003O/2018

Patientsäkerhetsberättelse till ledningssystemet för
kvalitetsarbetet 2017
Omsor2snämnden beslutar
1. Patientsäkerhetsberättelsen för 2017 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Information om patientsäkerhetsberättelse från Socialstyrelsens hemsida:
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659 3 kap. 10) ska vårdgivare
dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad
patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska skrivas senast den
1 mars varje år och göras tillgänglig för den som vill ta del av den.

Patientsäkerhetsberättelsen har flera syften:
Vårdgivare får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis
allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.
Inget krav att lämna in patientsäkerhetsberättelsen
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av ledningssystemet som vårdgivare är
skyldig att inrätta enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Det finns
inget krav på att vårdgivaren ska lämna in patientsäkerhetsberättelsen till
Socialstyrelsen eller någon annan myndighet.
Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet
Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under
föregående kalenderår. Vårdgivaren ska beskriva vad verksamheten har gjort
för att identifiera, analysera och så långt det är möjligt reducera risker i
vården, och för att minska antalet tillbud och negativa händelser.
Vårdgivaren ska också tala om hur och när- man ska fullfölja de åtgärder
som man inte kunnat göra omedelbart.
—

Beskrivning av resultat
Berättelsen ska innehålla en beskrivning av vilka resultat vårdgivaren har
uppnått i sitt patientsäkerhetsarbete. Exempel på resultat kan vara att antalet
fallskador eller vårdrelaterade infektioner har minskat, att vårdgivaren har
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§ 42 forts
förändrat rutiner så att de blir lättare att följa, att man skapat utbildnings- och
träningsmöjligheter eller infört nya tekniska stödsystem.

Ljusdals kommuns patientsäkerhetsberättelse 2017
De viktigaste åtgärderna som vidtogs för att öka patientsäkerheten under
2017 var att avvikelsesystemet utvecklades och att arbetet med åtgärder
intensifierades.
En annan viktig enskild åtgärd genomfördes i början av 2017 efter en
händelse med en fallolycka som även anmäldes vidare som Lex Maria.
Handlingsplan upprättades så att inte fallolyckor av det slaget skulle kunna
hända igen genom att fallskydd sattes upp för alla trappor på samtliga SÄBO
i kommunen.
Alla enheter fortsatte att använda Senior Alert registret för vårdprevention
när det gäller trycksår, fall och nutrition samt palliativa registret vid
omhändertagande i livets slutskede.
En nattfaste mätning genomfördes i april med bra resultat. Genomsnitt för
alla SÄBO med en nattfasta under 11 timmar vilket är normen från
Socialstyrelsen.
Alla VOBO/SÄBO har fortsatt arbeta i BPSD-registret (Beteendemässigt
och Psykiskt Symptom vid Demens).
Informationssäkerheten har kontrollerats för att undvika olovlig åtkomst till
datornätverk och informationssystem genom slumpmässiga loggar.
Åtgärder för att öka kvalitet och säkerhet i inkontinensvården har pågått
under hela 2017. Resultat har varit att de personer som haft behov av
inkontinenshjälpmedel har fått en bättre utprovning och bättre stöd med
andra åtgärder. Dokumentation i journaler om inkontinens har förbättrats.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av
den.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2018
Patientsäkerhetsberättelse daterad den 21 februari 2018
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Dnr000l2/2017

Uppföljning avvikelser hälso- och sjukvård 2017
Omsor2snämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Elisabeth Persson-Calderon och
kvalitetssamordnare Charlotte Thorstensson informerar omsorgsnämnden
om inkomna avvikelserapporter för kalenderåret 2017. Genomgången
omfattar jämförelse med motsvarande period 2016.
Antal inrapporteringar 2017 ligger stabilt i jämförelse med föregående år
2016.
Andelen åtgärdade avvikelser visar på en ökning för 2017. De flesta
avvikelser handlar om fallolyckor och läkemedeishantering. De vanligaste
åtgärderna som angavs var arbetsplatsdiskussioner.
Intentionerna är att vi ska kunna få se förbättringsåtgärder som leder till att
färre liknande avvikelser eller oönskade händelser inträffar igen.
För en helhetsbild, se bilaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2018
Statistik och analys för avvikelser/händelser daterad den 1 februari 2018

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt
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DnrOOlO7/2018

Sammanställning lex Maria 2017
Omsorgsnämnden beslutar
1. Arsrapporten om lex Maria avseende 2017 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Elisabeth Persson-Calderon anmälde en
händelse till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt Lex- Maria 2016
12 26 med svar från IVO 17 02 06. Anmälan handlade om en rullstoisburen
patient som skadade sig i samband med ett fall nedför en trappa. Atgärder
enligt handlingspian med att sätta upp hinder för fall genomfördes under
januari och februari 2017.
Under 2017 har inga ytterligare anmälningar till IVO enligt Lex Maria
gjorts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2018

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt
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Dnr000l3/2017

Sammanställning lex Sarah 2017
Omsorgsnämnden beslutar
1. Arsrapporten om lex Sarah avseende 2017 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 har nio lex Sarahrapporter inkommit för utredning; WO 2, ÄO
6, extern utförare 1. Av dessa har ett ärende anmälts till IVO som
allvarligt. IVO hade där synpunkter på utredningen och åtgärder är vidtagna
för att förbättra framtida utredningar, bl.a. tydligare utredningsmall.
—

—

—

Ett ärende, gällande utredningstid och handläggning på WO, är omfattande
och utredningen pågår fortfarande. Övriga utredningar är avslutade och
återkopplade till verksamhetschef och berörd enhetschef. För tre av ärendena
inväntar utredarna återkoppling om genomförda åtgärder från enhetschef/
verksamhetschef.

Den samlade bilden av lex Sarahrapporter under 2017 har inneburit åtgärder
med fokus på
Genomförandeplaner, att skriva, läsa och verkställa.
Värdegrunden, vem vi finns till för och varför vi är på jobbet
Följsarnhet till rutiner och riktlinjer
-

-

-

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2018

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt
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DnrOOlOO/2018

Sammanställning synpunkter/klagomål 2017
Omsor2snämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner sammanställningen av synpunkter och
klagomål 2017.
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 har det diarieförts 30 synpunkter och klagomål; ÄO
19,AME—2ochSO— 1.

—

8, IFO

—

För 12 av dessa synpunkter/klagomål har det öppnats utredningsärenden. 1
många av ärendena finns ingen fullständig utredning diarieförd. Därför är det
svårt att se mönster, dra lärdomar eller rapportera genomförda åtgärder.
Arbetssättet för hantering och dokumentation av synpunkter och klagomål
behöver tydliggöras ytterligare så att hanteringen av synpunkter och
klagomål blir korrekt för medborgarna och så att vi på ett överskådligt sätt
kan sammanställa och göra analyser. Förvaltningen ser just nu över
processen för hantering av synpunkter och klagomål med tillhörande rutiner.
De uppgifter som vi nu endast för enstaka utredningar av synpunkter och
klagomål kan få fram och som vi vill ska finnas med för alla ärenden är bl.a:
När emottagandet av synpunkten/klagomålet blev bekräftat till
synpunktslämnaren
Om synpunkten/klagomålet är utrett
När utredningen slutfördes och återkopplades till synpunktslämnaren
Om utredningen kom fram till att det förekommit avvikelser i
verksamheten
Vilka åtgärder som har satts in
-

-

-

-

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2018
Sammanställning klagomål och synpunkter daterad den 14 mars 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
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§ 46 forts
Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt

Justerandes signatur
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LJUSDALSKOMMUN
PROTOKOLL
Omsorgsnämnden

2018-03-28

Dnr00056/2018

§47

Förslag att införa tillsynstaxa för de som säljer
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Omsorgsnämnden föreslår
Kommunfullmäktige besluta
1. Ansvarig nämnd för tillsynen av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare ska vara omsorgsnämnden.
2. Mottagande och registrering av anmälan om försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare ska vara omsorgsnämnden.
3. Införa tillsynstaxa för de som säljer elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare.
4. Samordna och anpassa tillsynsavgifterna för folköl, tobak, receptfria
läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Sammanfattning av ärendet
Den 1juli 2017 trädde lagen (20 17:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt förordningen (2017:429) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare samt förordningen ikraft. Enligt denna
lag har kommunen ett tillsynsansvar gällande e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare på försäljningsställen. Kommunen ska även ta emot
anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare från
näringsidkare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2018
Förslag att införa tillsynstaxa daterad den 5 februari 2018

Beslutsexpediering
2018-04-04
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur
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LJUSDALS

KOMMUN
PROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2018-03-28

Dnr000l7/2018

§48

Verksamhetsredovisning
2018

-

integrationsverksamheten

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Integrationsverksamheten har sedan 2016 minskat sin verksamhet kraftigt på
grund av omväridsförändringar och nationella politiska beslut.
Åldersuppskrivningar och avslag på asylansökningar ledde till att
Omsorgsnämnden i slutet av januari 2018 beslutade att Credo 1 HVB för
ensamkommande barn stängs. Genomförande av det politiska beslutet var
klart den sista februari. 8 personal har via frivilliga överenskommelser
lämnat verksamheten redan den sista februari. Verksamheten har avvecklat
sammanlagt 13 lägenheter, varav 8 stycken under februari 2018.
Kostnadsmässigt har verksamheten minskat kostnaderna med cirka 7
miljoner. På totalen går ekonomin ihop under 2018 enligt den budget som är
lagd.
Genomförandet av detta har dock medfört starka påfrestningar inom
verksamheten främst gällande enhetscheferna. 1 syfte att skapa ny energi
har verksamheten haft planeringsdagar och där har alla anställda beslutat att
återstarta sitt värdegrundsarbete i syfte att bli en värdestyrd organisation.
—

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 16 mars 2018

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt

Justerandes signatur

litdragsbestyrkande
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LJUSDALSKOMMUN
PROTOKOLL
Omsorgsnämnden

§49

2018-03-28

Dnr00093/2018

Eget boende som alternativ till asylboende
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden bestämmer att delegera ärendet till arbetsutskottet för
beslut.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden diskuterar frågan om åldersuppskrivna asylsökande som
har valt eget boende istället för asylboende. Tre av dessa ungdomar har idag
boende på Njutångersgården med hjälp av Hudiksvalls asylkommitt.
Mellan november-februari skrevs 18 personer ut från Credo. 16 personer
skevs upp i ålder och två fick uppehållstillstånd. 8 stannade i kommunen, 8
antog migrationsverkets erbjudande om boende på asylboende. Initialt
placerades 8 personer på Njutångersgården och resten flyttades till andra
asylboenden. Nuläget är att 4 personer finns kvar på Njutångersgården för att
kunna fullfölja sina studier på Bromangymnasiet. Migrationsverket upphör
med all verksamhet i Hälsingland och asylkommittén vill att dessa personer
ska kunna bo kvar för att slutföra studierna.

Beslutsunderlag
Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LJUSDALSKOMMUN
PROTOKOLL
Omsorgsnämnden

§50

2018-03-28

Dnr00207/2016

Utveckling av missbruksvård
Omsorgsnämnden beslutar
Uppdra till förvaltningen att
1. Snarast lösa boendesituationen på Slottet.
2. Bygga upp en gemensamhetslokal för målgruppen.
3. Genomföra en förstudie för hur bostadsfrågan för de olika målgrupperna
kan lösas på längre sikt i Ljusdals kommun.
4. Starta ett integrerat team.
5. Avrapportering skall göras vid omsorgsnämndens sammanträde den 26
september 2018.

Sammanfattning av arendet
Regionens FoU (Forsknings- och utvecklingsenhet) har på uppdrag av
omsorgsnämndens arbetsutskott gjort en utredning om kommunens
missbruksvård. Ett antal personer både brukare och personer i ledande
funktioner inom både socialpsykiatri och inom missbruksvården har
intervjuats. Det har sedan utmynnat i en rapport som FoU presenterade för
omsorgsnämnden i juni 2017. Uppdraget till förvaltningen blev att utifrån
utredningens förslag presentera hur en lösning skulle kunna se ut för Ljusdal

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ONAU 2018-03-14 § 15
Tjänsteskrivelse daterad den 3mars 2018
Förstudie för olika boende- och sysselsättningslösningar daterad den 5 mars
2018
Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LJUSDALSKOMMUN
PROTOKOLL
Omsorgsnämnden

§51

2018-03-28

Dnr00128/2016

Nytt äldreboende 1 Ljusdal
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden ställer sig bakom det uppdrag Ljusdaishem redan har
att utreda förutsättningarna för ett nytt demensboende enligt den gjorda
förstu dien.
2. Förvaltningen uppdras att genomföra en lokal utredning/inventering på
alla de befintliga boenden i kommunen som visar den faktiska nyttan på de
förslag på nya lokaler som presenteras. Utredningen/inventeringen redovisas
för omsorgsnämnden.
3. Det ska göras en genomgång av nuläget och behovet inom
äldreomsorgen.

Sammanfattning av ärendet
På omsorgsnämndens sammanträde den 28 februari 2018 godkändes
förstudien gällande nytt äldreboende i Ljusdal.
Beslut om processen vidare kommer att fattas under omsorgsnämndens
sammanträde den 28 mars 2018.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse daterad den 15 mars 2018
Protokollsutdrag ONAU 2018-03-14 § 19
Förstudie daterad i februari 2018

Yrkanden
Maud Jonsson (L), Per Gunnar Larsson (S), Ingela Gustavsson (V), Kennet
Hedman (M), Ove Schönning (S), Tommy Olsson (C), Victoria Andersson
(M) och Vanja Isaksson (S) yrkar bifall till förslaget.
Låszlö Gönczi (MP) yrkar på att Ljusdaishems utredning även ska utreda
förutsättningar för 8 platser per avdelning.
Maud Jonsson (L) yrkar avslag på yrkandet frän Lszl6 Gönczi.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

LJUSDALS

PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2018-03-28

§ 51 forts
Propositionsordningar
Ordförande ställer tilläggsyrkandet från Låszlö Gönczi om att även utreda 8
platser per avdelning under proposition och finner att omsorgsnämnden
bifaller yrkandet. Omröstning begärs och genomförs. Omsorgsnämnden
röstar ja för bifall och nej för avslag.

Omröstningsresultat
Med 4 röster för bifall, 6 röster för avslag och en nedlagd röst avslår
omsorgsnämnden yrkandet.
Omröstningsprotokoll

§ 51 yrkande om

8 platser på nytt äldreboende
Parti Ja Nej Avstår

Ledamöter
Låszlö Gönczi

MP

Tommy Olsson

C

X
X

Kennet Hedman

M

X

Victoria Andersson

M

X

Desiré Eriksson

M

X

Maud Jonsson

L

X

Ingela Gustavsson

V

Per Gunnar Larsson

S

Vanja Isaksson

S

Ove Schönning

5

Stefan Andersson

SD

—

X
X
X

—

X
6

Totalt

X

4

Protokollsanteckning
Läszlö Gönczi (MP) reserverar sig mor avslagsbeslutet till förmån för sitt
eget förslag.

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt

Justerandes signatur
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Omsorgsnämnden

2018-03-28

Dnr00049/2015

§52

Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till
förvaltningen 201 5-2018
Omsor2snämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden de uppdrag som har getts
från omsorgsnämnden till förvaltningen. Till grund för sammanställningen i
mars 2018 ligger tidigare sammanställning från oktober 2017 samt en
genomgång av protokoll och beslut från omsorgsnämnden till och med
sammanträdet i februari 2018.
Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de
har rapporterats som klara en gång tas de bort från listan. Färgen orange
innebär att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2018
Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2017-2018
daterad den 8 mars 2018

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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LJUSDALSKOMMUN
PROTOKOLL
Omsorgsnämnden

§53

2018-03-28

DnrOOll2/2016

Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av
uppdrag från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 201 5-2018
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden hanteringen av de uppdrag
som har kommit från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till grund
för sammanställningen i mars 2018 ligger tidigare sammanställning från
oktober 2017 samt en genomgång av protokoll och beslut från
omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet i februari 2018.
Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter
omsorgsnämndens genomgång. Färgen orange innebär att ärendet pågår och
rött att inget har hänt sedan beslutet togs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2018
Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av uppdrag från KS och
KF 2017-2018 daterad den 8 mars 2018

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN
PROTOKOLL

Omsorgsnämnden

§54

2018-03-28

Dnr00048/2015

Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2015-2018
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden de förslag som skickats till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till grund för
sammanställningen i mars 2018 ligger tidigare sammanställning från oktober
2017 samt en genomgång av protokoll och beslut från omsorgsnämnden till
och med sammanträdet i februari 2018.
Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. När de
har rapporterats som klara en gång tas de bort från listan. Färgen orange
innebär att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2018
Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till KS och KF 2017-2018
daterad den 8 mars 2018

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt

Justerandes signatur

Lltdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

§ 55

2018-03-28

Dnr 00107/2013

Värdegrundsarbete
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet
1 internkontrollplanen för 2018 fastställs det att det fyra gånger per år ska
stämmas av att värdegrunden beaktas i omsorgsnämndens beslut. Dessa
avstämningar ska göras och redovisas för omsorgsnämnden i mars, juni,
september och december varje år.
För att värdegrunden ska anses vara beaktad behöver inte ordet värdegrund
finnas med i beslutsunderlag och beslut utan det handlar mer om att
intentionen ska finnas. Då denna avstämning inte tidigare har gjorts är även
beslut fattade under sista halvåret 2017 med i uppräkningen denna gång.
1 de allra flesta beslut som omsorgsnämnden har fattat finns värdegrundens
intention om att varje människa är unik med på ett eller annat sätt, men fem
beslut uppfyller flera delar i den fastställda värdegrunden.
Dessa är följande:
Införande av ett specifikt föreningsbidrag för integrationsfrämj ande
insatser.
-

Utdelning av föreningsbidrag så att föreningar inom olika
verksamhetsområden ska kunna inkludera fler människor i sin verksamhet.
-

Projekt riktat mot ensamstående män utan barn för att minska denna grupps
bidragsberoende.
-

Inrättandet av projekt Paula och team Q för att ge alla individer samma
möjligheter till självförsörjning och att komma in på arbetsmarknaden.

-

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2018

signatur
rusteran

Utdragsbestyrkande
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LJUSDALSKOMMUN
PROTOKOLL
Omsorgsnämnden

2018-03-28

§ 55 forts
Värdegrund för Lj usdals kommuns omsorgsförvaltning

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LJUSDALSKOMMUN
PROTOKOLL
Omsorgsnämnden

§56

2018-03-28

Dnr00026/2018

Redovisning av delegeringsbeslut
omsorgsförvaltn ingen 2018
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, daterade den 12 mars 2018, över delegeringsbeslut fattade i
februari 2018 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och stöd och
omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) inom
stöd och omsorg samt över delegeringsbeslut inom individ- och
familjeomsorgen avseende utredning och behandling, ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, lagen om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2018
Tabell delegeringsbeslut översikt februari daterad den 12 mars 2018

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt

Justerandes signatur
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Omsorgsnämnden

§57

2018-03-28

Dnr0004O/2018

Ärenden för kännedom 2018
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet
Till omsorgsnämndens sammanträden den 28 mars finns följande ärenden
för kännedom:
1. Förfrågan om inbjudan till nämnder från funktionshinderrådet. De vill
komma och informera om tillgänglighet på något av nämndens
sammanträden. Omsorgsnämnden ska återkoppla om de vill att
funktionshinderrådet kommer och i så fall till vilket datum de vill att de
besöker nämnden.
2. Begäran om yttrande och handlingar gällande att IVO överväger att
ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten då ett ärende
gällande ledsagning enligt SoL har tagit ett år att verkställa. Individuppgifter
är sekretessmärkta i handlingen. Nämndens yttrande ska vara IVO tillhanda
senast 2 maj 2018 och beslut behöver tas på omsorgsnämnden den 25 april.
3. Meddelande från IVO om inspektion på stödboendet 18-Plus.
Inspektionen kommer att genomföras den 10 april 2018 och temat för
tillsynen är vårdens innehåll för de placerade ungdomarna. Inför besöket ska
akter granskas enligt IVOs granskningsmall samt återrapporteras vilka av
ungdomar som kan tänka sig träffa IVO vid inspektionen.
4. Begäran om yttrande och handlingar gällande att iVO överväger att
ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten då ett ärende
gällande permanent bostad enligt SoL har tagit ett år att verkställa.
Individuppgifter är sekretessmärkta i handlingen. Nämndens yttrande ska
vara IVO tillhanda senast 2 maj 2018 och beslut behöver tas på
omsorgsnämnden den 25 april.
5. Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3047-17 gällande
laglighetsprövning enligt kommunallagen för beslutet om utvecklingen av
Mångs-Pers. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LJUSDALSKOMMUN
PROTOKOLL
Omsorgsnämnden

2018-03-28

§ 57 forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2018

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt
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Omsorgsnämnden

§58

2018-03-28

Dnr00039/2018

Protokoll för kännedom 2018
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet
Till omsorgsnämndens sammanträde den 28 mars finns följande protokoll
för kännedom:
Protokollsutdrag från KS 2018-03-01 § 48 Ekonomisk uppföljning.
Nämnderna ska återkomma till kommunstyrelsen i april 2018 och redovisa
hur de säkerställer att årets budget klaras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2018

Beslutsexpediering
2018-04-04
Akt

Justerandes signatur
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