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PROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2-01-31

Plats och tid

Ljusdalssalen, onsdagen den 31 januari 2018 kl 08:30-16:00

Beslutande

Ledamöter
Yvonne Oscarsson (V), ordförande
Lisz16 Gönczi (MP), vice ordfo••rande
Tommy Olsson (C)
Kennet Hedman (M)
Maria Molin (M) tjänstgörande ersättare för Victoria Andersson (M)
Maud Jonsson (L)
Ingela Gustavsson (V)
Per Gunnar Larsson (S)
Birgitta Ek (S) tjänstgörande ersättare för Vanja Isaksson (S)
Ove Schönning (S)
Stefan Andersson (SD), § 1-10
Desiré Eriksson (M) tjänstgörande ersättare för Stefan Andersson (SD),
Mikael Björk, förvaltningschef, § 1-22
Maria Persson, verksamhetschef kostservice, § 1-2
Jennie Olsson, controller, § 4-5
Jessica Hedberg, controller, § 4-5
Margareta Nybom Persson, verksamhetschef handläggarenheten, § 6-7
Marita Wikström, kvalitets- och utvecklingschef, § 8
Kenneth Forssell, verksamhetschef integrationsverksamheten, § 9
Anders Abom, utredare, § 10
Soraya Aloush, specialistsocionom, § 10
Anna Hjelm Forselius, socialsekreterare, § 11-13
Asa Älander, nämndsekreterare

Övriga deltagande

Utses att justera

Kennet Hedman

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet plan 5, Kommunhuset, Ljusdal 2018-02-07
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Jusleringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Omsorgsnämnden

Sammantradesdatum

2018013 1

Datum för anslags uppsättande

2018-02-08

Datum för anslags nedtagande

20180302

Förvaringsplats for protokollet

Komrninkans1iet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Justerandes signatur

Åsa t11ander

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2018-01-31

NNEHÅLLSFÖRTECKNNG
§1

Dnr00244/2017

Inspektion EU-kampanj 2016-2017 ‘Ett hållbart arbetsliv Friska
arbetsplatser för alla åldrar” 2017/044669 Arbetsmiljöverket
Dnr000l9/2018
§2
Verksamhetsredovisning kostservice 2018
Dnr00042/2018
§3
Förvaltningschefen informerar 2018
Dnr00003/2017
§4
Bokslut 2017
00005/2017
Dnr
5
§
Budget2Ola
Dnr00318/2017
§6
S2017/07389/FST Remittering av promemoria: Vissa förslag om
utbetalning av assistansersättning
Dnr00028/2017
§7
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f
§ socialtjänstlagen 2017
Dnr00207/2016
§8
Utveckling av missbruksvård
§9
Dnr00240/2016
Konsekvenser av statens förändrade villkor vid mottagande av
ensamkommande barn
§10 Dnr00192/2017
Utredning av särskild undervisningsgrupp och samordnat boende för
elever med neuropsykiatriska/psykiatriska funktionsnedsättningar
-

-

§11
§12
§13

§14

§15

§16

Dnr00309/2017
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken
Dnr00308/2017
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken
Dnr00307/2017
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken
DnrOOlO9/2017
Anmälan av missförhållande eller misstänkt missförhållande inom
socialtjänsten enligt Lex Sarah
Dnr00249/2017
Remiss till omsorgsnämnden gällande förslag till ny politiskt och
förvaltningsorganisation
Dnr00320/2017
Motion från Ingrid Olsson (C) om att Ljusdals kommun, i det
länsövergripande kommunsamrådet, ska ta initiativ till översyn av
hemsjukvården i länet 0051 2/2017 Protokollsutdrag 2017-11-27 §
152
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DnrOO3lO/2017

Yttrande till kommunstyrelsen gällande skrivelse från Kommunala
Pensionärsrådet om kommunsubventionerad fotvård till alla över 70
år KS 523/2017
§18 Dnr00316/2017
Ny kommunallag 2018 SFS 2017:725
§19 Dnr00027/2017
Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2017
§20 Dnr00040/2018
Arenden för kännedom 2018
§ 21 Dnr 00044/2018
Utbildningar och kurser 2018
§22 Dnr00038/2018
Ovriga ärenden 2018
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PROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2018-01-31

Dnr00244/2017

§1

Inspektion EU-kampanj 2016-2017 “Ett håNbart arbetsliv
Friska arbetsplatser för alla åldrar” 201 7/044669
Arbetsmiljöverket

-

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner svaret till Arbetsmiljöverket.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket genomförde den 3 oktober 2017 en inspektion vid
centralköket som tillhör kostservice inom omsorgsförvaltningen. Under
oktober 2017 besökte Arbetsmiljöverket arbetsgivare runt om i landet i en
tillsynsinsats för ett hållbart arbetsliv Friska arbetspiatserför alla åldrar.
Under inspektionen tittade de på centralkökets rutiner för systematiskt
arbetsmiljöarbete, främst med inriktning på hur vi hanterar organisatoriska,
sociala och belastningsergonomiska arbetsmiljörisker samt förde en dialog
med oss kring friskfaktorer i arbetslivet.
—

Vid inspektionen såg de en del som fungerade bra, men de hittade även en
del som behöver förbättras. Svaret på hur vi uppfyllt brister och krav ska
redovisas till Arbetsmiljöverket senast den 31 januari 2018.
Arbetsmiljöverket kommer även på ett uppföljningsbesök den 6 februari
2018 för att under dialog höra vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
inspektionsmeddelandet.
Vid inspektionen såg Arbetsmiljöverket att vi har otillräckliga skriftliga
rutiner för hur vi undersöker och riskbedömer våra organisatoriska, sociala
och belastningsergonomiska arbetsförhållanden. Rutinerna behöver
kompletteras. för att säkerställa att vi:
1 samråd med Anna Fäldt-Skoglund vid Priserva har kostservice arbetat med
det systematiska arbetsmiljöarbetet och tagit fram skriftliga rutiner för att
åtgärda de brister som uppkom vid inspektionen samt sammanställt dem i ett
svar till Arbetsmiljöverket, se bilaga 1.
Skyddsombudet vid centralköket har aktivt deltagit i arbetet tillsammans
med enhetschef och verksamhetschef.

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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1 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 12januari 2018
Svar till Arbetsmiljöverket daterat den 11januari 2018
Inspektionsmeddelande daterat den 4 oktober 2017

Beslutsexpediering
2018-01-31
Arbetsmilj överket
Akt

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur

t

Sida
6(32)

LJUSDALSrKOMMUN

PROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2-01-31

Dnr000l9/2018

§2

Verksamhetsredovisning kostservice 2018
-

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsredoviningen innehåller information hur kostservice har arbetat
med de interna miljömålen för att öka inköp av ekologiska livsmedel
respektive närproducerade livsmedel under 2017, måluppfyllnad 2017 samt
framtidsfunderingar. Redovisningen innehåller även en kort information om
nuläge inom kostservice.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2018
Kostservice miljömål 2017 daterade den 30 november 2016

Beslutsexpediering
2018-02-08
Akt

Utdragsbestyrkande
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Dnr00042/2018

§3

Förvaltningschefen informerar 2018
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av arendet
Förvaltningschef Mikael Björk informerar omsorgsnämnden om vad som är
aktuellt i förvaltningen.

Beslutsunderlag
Beslutsexpediering
2018-02-08
Akt

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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Dnr00003/2017

§4

Bokslut 2017
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnärnnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen Mikael Björk informerar ornsorgsnämnden om arbetet
med 2017 års bokslut på sammanträdet den 31 januari 2018.

Beslutsunderlag
Beslutsexpediering
2018-02-08
Akt

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
2-01-31

Dnr00005/2017

Budget 2018
Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänna reviderat förslag till driftbudget för 2018-2020, som
överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.
2. Förslag till driftbudget 20 18-2020 gäller efter att erforderliga MBL
förhandlingar genomförts.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen fick av omsorgsnämnden i uppdrag att revidera driftbudget
2018 utifrån de beslut som fattades vid nämndens sammanträde i december
2017.
Lszlé Gönczi (MP) och Per Gunnar Larsson (5) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2018
Protokolls utdrag ONAU 2018-01-10 § 2
Protokollsutdrag ON 2017-12-14 § 163

Beslutsexpediering
2018-02-08
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt
Yrkanden
Maria Molin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Sida
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Dnr00318/2017

§6

S2017/07389/FST Remittering av promemoria: Vissa

förslag om utbetalning av assistansersättning
Omsor2snämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner remissvaret gällande promemoria Vissa
förslag om utbetalning av assistansersättning till Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
En arbetsgrupp vid Socialdepartementet har tagit fram en promemoria som
lämnar forslag till ändringar i socialförsäkringsbalken (SFB) och
förordningen (1993:1091) om assistansersättning (bilaga 1).
Regeringen har uttalat att assistansersättning med ett högre timbelopp bör
kunna användas med samma flexibilitet som innan Försäkringskassan
övergick till att betala ut assistansersättning i efterskott. Arbetsgruppen
föreslår därför ändringar som innebär att enskilda som har beviljats
assistans-ersättning med ett högre timbelopp kan fördela hela det förhöjda
timbeloppet över en längre tidsperiod än vad som är möjligt med dagens
reglering.
När Försäkringskassan den 1 oktober 2016 övergick till att betala ut
assistansersättning i efterskott innebar det minskad flexibilitet och sämre
kostnadstäckning för enskilda som har beviljats ett högre timbelopp än
schablonbeloppet. För att korrigera detta föreslår arbetsgruppen att
Försäkringskassan dels ska beräkna assistansersättningen utifrån hela den
tidsperiod för vilken det högre beloppet har beviljats, dels ska göra en slutlig
avstämning efter utgången av samma tidsperiod.
Om avstämningen visar att assistansersättning för perioden har lämnats med
ett sammanlagt belopp som är lägre än summan av de godkända kostnaderna
för lämnad assistans, ska Försäkringskassan göra en kompletterande
utbetalning så att dessa kostnader ersätts. 1 promemorian föreslås vidare
bestämmelser som gör det möjligt för Försäkringskassan att debitera
kommunen den del av den kompletterande utbetalningen som avser de första
20 assistanstimmarna per vecka.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1juli 2018.

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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§ 6 forts
Ljusdals kommun är en av 53 remissinstanser som är utsedd att svara på
promemorian.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22januari 2018
Remissyttrande daterat den 22januari 2018
Promemoria S20 17/073891FST daterad den 18 december 2017

Beslutsexpediering
2018-02-08
Socialdepartementet
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00028/2017

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2017
Omsorsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.
2. Sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens
revisorer för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
För 4e kvartalet 2017 fanns totalt 13 rapporteringar till IVO (Inspektionen
för vård och omsorg).
Tre rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård och
omsorgsboende.
Tio rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger om personer med
funktionsnedsättning, SoL och LSS.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse daterad den 12 januari 2018
Sammanställning daterad den 12januari 2018

Beslutsexpediering
2018-02-08
Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige
Revisorer
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr00207/2016

§8

Utveckling av missbruksvård
Omsorgsnimnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av utredningen.
Sammanfattning av ärendet
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
iritervjuats. 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,
Beslut i frågan tas under omsorgsnämndens sammanträde den 28 mars 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22januari 2018
Förslag till boendelösningar daterad den 22januari 2018

Beslutsexpediering
2018-02-08
Akt

Justerandes signatur
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Dnr00240/2016

Konsekvenser av statens förändrade viNkor vid
mottagande av ensamkommande barn
Omsorgsnämnden beslutar
1. Credo HVB för ensamkommande barn stängs.
2. Samverkan mellan Integrationsverksamheten och lEO skall ske för att
hitta alternativ till placering på Credo för de barn som berörs, innan
stängning sker.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att sköta personalhanteringen.

Sammanfattning av irendet
Antalet inskrivna ensamkommande barn på Credo HVB minskar snabbt
mestadels beroende på s.k. åldersuppskrivningar. Idag återstår tre barn som
är placerade på Credo. Såvida inget görs så riskerar Verksamheten gå mot ett
underskott 2018 som närmar sig 5 miljoner. Likaledes är vi kraftigt
överbemannade i förhållande till uppdraget.
Förvaltningens förslag är därför att stänga Credo så snart möjligt. En
stängning till halvårsskiftet 2018 bedöms möjlig, såvida att ett politiskt
beslut kommer i januari. Vid en stängning av Credo bedöms
Integrationsverksamheten precis kunna nå ett nollresultat för 2018 enligt en
preliminär budgetgenomgång. En stängning av Credo betyder troligen
uppsägningar p.g.a. arbetsbrist av 8 personer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10januari 2018
Risk- och konsekvensanalys daterad den 19 januari 2018

Beslutsexpediering
2018-02-08
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 9 forts
Yrkanden
Tommy Olsson (C) och Ingela Gustavsson (V) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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2018-01-31

Dnr00192/2017

Utredning av särskNd undervsningsgrupp och
samordnat boende för elever med
neuropsykiatriska/psykiatriska funktionsnedsättni ngar
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Utredningen tillsattes utifrån ett behov både från skolan och från
socialtjänstens sida att utveckla ett lokalt kvalificerat stöd till elever och
familjer med svår problematik som inneburit att eleverna inte deltagit i
skolans arbete och familjerna levt under mycket svåra förhållanden.
Utredningen föreslår i korthet att utbildningsnämnden och omsorgsnämnden
gemensamt beslutar utveckla ett sådant stöd i form av tre huvuddelar:
1. En särskild kommungemensam undervisningsgrupp.
2. Ett kvalificerat stödteam som arbetar både gentemot undervisnings
gruppen, personal som ger stöd i familjerna och det boende som föreslås.
3. Ett HVB-hern med 1-3- platser för ungdomar med denna typ av
problematik.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 23 november 2017
Utredning daterad den 16 november 2017

Beslutsexpediering
2018-02-08
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrOOlO9/2017

Anmälan av missförhållande eller misstänkt
missförhållande inom socialtjänsten enligt Lex Sarah
Omsor2snämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Under ornsorgsnäinndens sammanträde den 20 september 2017 får nämnden
en redogörelse för ett Lex Sarahanmält individärende och IVOs beslut i
frågan.

Beslutsunderlag
Beslut från IVO daterat den 17januari 2018

Beslutsexpediering
2018-02-08
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00249/2017

§ 15

Remiss till omsorgsnämnden gällande förslag till ny
politiskt och förvaltningsorganisation
Omsorsnämnden beslutar
1. Godkänna förslaget till remissvar.
2. Skicka remissvaret till kommunstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen har lagt fram förslag till ny politisk organisation och
till denna kopplade förändringar i förvaltningsorganisationen.
Omsorgsnämnden har i sitt yttrande behandlat de delar av förslaget som
berör omsorgsnämndens ansvarsområde.
Omsorgsnämnden ställer sig positiva till förslaget om att dela upp dagens
omsorgsnämnd i två delar; en Omsorgsnämnd samt en Arbetsmarknads- och
socialnämnd, Föreslagen organisation tror omsorgsnämnden kommer skapa
bättre förutsättningar för ökad styrkraft och ökat fokus på samtliga av
nuvarande omsorgsnämndens ansvarsområden.
Omsorgsnämnden anser att socialpsykiatrin ska placeras under
arbetsmarknads- och socialnämnden och att biståndshandläggningen för
socialpsykiatrin även ska organiseras där samt att Vuxenutbildningen bör
fortsatt vara organiserad under Utbildningsnämnden men att behovet av
samverkan mellan Vuxenutbildningen och WO, Integration och AME är
mycket stort.
Maria Molin (M) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22januari 2018
Förslag till ny nämndsorganisation daterat den 28 augusti 2017

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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§ 15 forts
Beslutsexpediering
2018-01-31
Kommunstyrelsen
Akt
Yrkanden
Läszlö Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden ska ha insynspiatser på
samma sätt som föreslås för kommunstyrelsen.
Låszlö Gönczi (MP) yrkar på att bilpoolen och kostservice ska flyttas till
samhälisservicenämnden.
Ove Schönning (S) yrkar på att socialpsykiatrin ska placeras under
arbetsmarknads- och socialnämnden och att biståndshandläggningen för
socialpsykiatrin även ska organiseras där.
Låszlé Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden ska behålla antalet
ledamöter, det vill säga 11 stycken. 1 andra hand ska den bestå av 9 stycken
ledamöter.
Per Gunnar Larsson (5) yrkar på att arbetsmarknads- och socialnämnd ska ha
5 ledamöter.
Per Gunnar Larsson (5) yrkar bifall till Låszlé Gönczis (MP) yrkande om
antalet ledamöter i omsorgsnämnden.
Tommy Olsson (C), Kennet Hedman (M) och Maud Jonsson (L) yrkar bifall
till Ove Schönning (5) yrkande.
Tommy Olsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag om
utvecklingscentrum.
Tommy Olsson (C), Kennet Hedman (M) och Maud Jonsson (L) yrkar att
antalet ledamöter skickas till kommunstyrelsen för beslut.
Yvonne Oscarsson (V) yrkar på bifall till förvaltningens förslag i övrigt.

Utdragsbestyrkande
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1-31

15 forts

Propositionsordningar
Ordförande ställer yrkandet från Ldszld Gönczi (MP) om insynsplatser mot
avslag och finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet.
Oidforande ställer yrkandet från Ldszlö Gönczi (MP) om bilpool och
kostservice mot avslag och finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer yrkandet från Ove Schönning (5), Tommy Olsson (C),
Kennet Hedman (M) och Maud Jonsson (L) om socialpsykiatrin mot avslag
och finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer yrkandet från Låszld Gönczi (MP) och Per Gunnar
Larsson (S) om antalet ledamöter i den kommande omsorgsnämnden mot
avslag och finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer yrkandet från Per Gunnar Larsson (5) om antalet
ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnd mot avslag och finner att
omsorgsnämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer yrkandet från Tommy Olsson (C) om bifall till
förvaltningens fo•rslag om utvecklingscentrum under proposition och finner
att omsorgsnämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer yrkandet från Tommy Olsson (C), Kennet Hedman (M)
och Maud Jonsson (L) om att antalet ledamöter ska skickas till
kommunstyrelsen för beslut under proposition och finner att
omsorgsnämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer yrkandet från Yvonne Oscarsson (V) om bifall till
förvaltningens förslag i övrigt och finner att omsorgsnämnden bifaller
yrkandet.

Justerandes signatur
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2018-01-31

Dnr00320/2017

Motion från ngrd Osson (C) om att Ljusd&s kommun,
i det änsövergripande kom munsamrådet, ska ta
inWatv tW översyn av hemsjukvården ‘änet
00512/2017 ProtokoNsutdrag 2017-11-27 § 152
Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänna förslaget till remissvar.
2. Skicka remissvaret till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Ingrid Olsson (C) skriver i sin motion att Ljusdals kommun skall ta initiativ
till en översyn av hemsjukvården i Gävleborgs län. Omsorgsnämnden
föreslår att Ljusdals kommun först analyserar resultatet av den utredning
som nyligen gjorts på initiativ av Region Gävleborg innan beslut fattas om
ytterligare utredning. Om behov av ytterligare utredning finns bör beslut tas
via Nätverk välfärd Gävleborg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22januari 2018
Protokollsutdrag ONAU 2018-01-10 § 5
Motion daterad den 27 november 2017

Beslutsexpediering
2018-02-08
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur
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DnrOO3lO/2017

§17

Yttrande till kommunstyrelsen gällande skrivelse från
Kommunala Pensionärsrådet om
kommunsubventionerad fotvård till alla över 70 år KS
523/2017
Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänna förslaget till remissvar.
2. Föreslå Kommunstyrelsen att avslå Kommunala pensionärrådets
begäran.
3. Förvaltningen får i uppdrag att lyfta frågan tillsammans med regionen.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har av kommunsstyrelsen i Ljusdals kommun ombetts att
inkomma med ett remissvar gällande Kommunala pensionärsrådets (KPR)
begäran att omsorgsnämnden skall utreda frågan om subventionerad fotvård
till äldre samt erbjuda alla äldre än 70 år en årlig fotkontroll (1 skrivande
stund finns 3 652 personer som är 70 år eller äldre i Ljusdals kommun).

Remissvar
Omsorgsnämnden inser vikten av god fothälsa och att förebyggande insatser
kan stärka den äldres förutsättningar att leva ett så fullgott liv som möjligt
utan smärta i fötter. Idag hänvisas äldre personer med fotproblem till
sjukvården. Den medicinska fotsjukvården behandlar och fo ebygger
fotskador samt ger egenvårdsråd och för att få komma till fotsjukvården
krävs en remiss av läkare. distriktssköterska eller diabetessköterska.
För äldre med behov av medicinsk fotvård hänvisas individen således till
Region Gävleborg.
För icke medicinsk fotvård hänvisas till någon av de privata fotterapeuter
som utför fotvård i Ljusdals kommun och att dessa behandlingar ej skall ske
till en subventionerad taxa. Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen
avslår begäran om att uppdra åt Omsorgsnämnden att utreda frågan om
subventionerad fotvård till äldre.

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22januari 2018
Protokollsutdrag ONAU 2018-01-10 § 4
Skrivelse från kommunala pensionärsrådet daterad den 8 december 2017
Protokollsutdrag kommunala pensionärsrådet 20 17-1 1-28 § 30

Beslutsexpediering
2018-02-08
Kommunstyrelsen
Akt
Yrkanden
Maria Molin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Låszlé Gönczi (MP) yrkar på att förvaltningen ska få i uppdrag att lyfta
frågan tillsammans med regionen.

Propositionsordningar
Ordförande ställer yrkandet från Lisz16 Gönczi (MP) om uppdrag till
förvaltningen under proposition och finner att omsorgsnämnden bifaller
yrkandet.

Utdragsbestyrkande
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2018-01-31

Dnr00316!2017

§18

Ny kommunaNag 2018 SFS 2017:725
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft (SFS 2017:725). På
omsorgsnämndens sammanträde den 31 januari 2017 får ledamöterna en
information om de mest genomgripande nyheterna i denna kommunallag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 19januari 2018
Bildspel daterat den 19januari 2018

Beslutsexpediering
2018-02-08
Akt

Utdragsbestyrkande
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§19

2018-01-31

Dnr00027/2017

Redovisning av d&egeilngsbeslut
omsorgsförvaItnngen 2017
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnärnnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, daterade den 11januari 2018, över delegeringsbeslut
fattade i december 2017 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
familj eomsorgen 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 15januari 2018
Tabell delegeringsbeslut översikt daterad den Il januari 2018
Tabell delegeringsbeslut detaljerad daterad den 11januari 2018

Beslutsexpediering
2018-02-08
Akt

Justerandes signatur
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§20

2018-01-31

Dnr0004O!2018

Ärenden för kännedom 2018
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnänmdens arbetsutskott har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Till omsorgsnämndens sammanträde den 31 januari 2018 finns följande
ärende för kännedom:
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande tillsyn av om
nämnden har agerat i tillräcklig utsträckning till stöd och skydd i ett
individfall. IVO begär svar från nämnden senast den 1 mars 2018. Detta
ärende föredras i sin helhet för omsorgsnämnden som sekretessärende.
Beslut från Arbetsmiljöverket gällande inspektion hos individ- och
familjeomsorgen. Ärendet avslutas då individ- och familjeomsorgen bedöms
uppfylla ställda krav.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 19januari 2018

Beslutsexpediering
2018-02-08
Akt

Justerarides signatur
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2018-01-31

Dnr00044!2018

§21

UtbNdningar och kurser 2018
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet
En inbjudan har inkommit från Sveriges kommuner och landsting (SKL) om
en konferens gällande lokala lägesbilder med fokus på arbetet mot
våldsbejakande extremism. Konferensen kommer att webbsändas.
Yvonne Oscarsson (V) informerade omsorgsnärnnden om utbildningen i
j ämstälidhetsintegrering.

Beslutsunderlag
Inbjudan från SKL daterad den 29januari 2018

Beslutsexpediering
2018-02-08
Akt

Justerandes signatur
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2018-01-31

Dnr00038/2018

Övriga ärenden 2018
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Kenneth Forssell informerar omsorgsnämnden om
processen kring migrationsverkets åldersbestämning av ensamkommande
barn.

Beslutsunderlag
Beslutsexpediering
2018-02-08
Akt

Justerandes signatur
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