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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2019-09-18

Plats och tid

Ljusdalssalen, onsdagen den 18 september 2019 klockan 08:30-16:30

Beslutande

Ledamöter
László Gönczi (MP), Ordförande
Maud Jonsson (L), 1:e vice ordförande, 126-135
Ingela Gustavsson (V), 2:e vice ordförande
Birgitta Ek (S), ersättare för Per Gunnar Larsson (S)
Victoria Andersson (M)
Susanne Samuelsson (C), § 126-131
Marie-Louise Hellström (LB)
Torbjörn Melkersson (V), ersättare för Susanne Samuelsson (C), § 132-142
Charlotte Michaelsen (SD), ersättare för Maud Jonsson (L), § 136-142
Ej tjänstgörande ersättare
Torbjörn Melkersson (V), § 126-131
Charlotte Michaelsen (SD), § 126-135

Övriga deltagande

Ingrid Sundström, förvaltningschef
Margareta Nybom Persson, § 127-129
Jennie Olsson, controller, § 131 och § 134
Jessica Hedberg, controller, § 131 och § 134
Annica Johansson, bemanningsenheten, § 132
Mona Hedström, bemanningsenheten, § 132
Marie Olsson-Andersson, bemanningsenheten, § 132
Tom Westerberg, ekonomichef, § 134
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Ingela Gustavsson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2019-09-23

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Ulrica Swärd Bütikofer
Ordförande

László Gönczi
Justerare

Ingela Gustavsson

Justerandes signatur
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§ 126-142

PROTOKOLL
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Omsorgsnämnden
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-18

Datum för anslags uppsättande

2019-09-23

Datum för anslags nedtagande

2019-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Ulrica Swärd Bütikofer
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§ 126

Datum

2019-09-18

Dnr 00045/2019

Godkännande av dagordning
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Dagordningen godkänns.

Beslutsexpediering 2019-09-24
Akt
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§ 127

Datum

2019-09-18

Dnr 00025/2019

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen andra kvartalet 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

2.

Sammanfattningen skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens
revisorer för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
För andra kvartalet 2019 fanns totalt 11 rapporteringar till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) på beslut som inte verkställts inom 3 månader.
Lagrum SoL Äldreomsorg
Vård-och omsorgsboende: Av de tre inrapporterade ärendena är ett ärende
verkställt. Väntetiden uppgick till fem månader då önskemål fanns om att få
bo på den ort som makan bor. Insatsen växelvård var beviljad under
väntetiden. I de två övriga ärendena är ansökningarna återtagna.
Lagrum Sol Stöd och omsorg
Vård-och omsorgsboende: Ett ärende rapporterat som tillhör socialpsykiatri
Svårt för verkställigheten att hitta lämpligt boende. Beslutet verkställs för
närvarande på köpt plats i annan kommun.
Lagrum LSS Stöd och omsorg
Kontaktperson: Tre ärenden rapporterade. Verkställigheten har haft
svårigheter att hitta lämpliga uppdragstagare.
Två ärenden är verkställda. Från beslut till verkställighet har det gått 1 år och
3 månader respektive 10 månader.
Det tredje ärendet är avslutat då behovet av insatsen kontaktperson har
upphört.
Ledsagarservice: Ett ärende inrapporterat. Beslutet är inte verkställt på grund
av svårigheter att hitta lämpliga uppdragstagare.
Bostad för vuxna, särskilt anpassad bostad: Ett ärende inrapporterat med
beslutsdatum från maj 2017. På grund av ärendets karaktär går det inte att
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Datum

2019-09-18

verkställa i verksamhetens gruppbostäder. Särskild anpassning i form av
ombyggnad på ett gruppboende behövs, vilket är på gång. Kund har idag
insats i assistanslikande form i den egna lägenheten.
Bostad med särskild service: båda de två ärenden som rapporteras in är
verkställda.
I det ena ärendet har det varit svårigheter med verkställighet på grund av
familjesituationen och tveksamhet inför flytt. Det har tagit 1 år och 5
månader från beslut till verkställighet.
I det andra ärendet har det inte funnits ledig lägenhet att erbjuda. Från beslut
till verkställighet har det gått 6 månader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 september 2019
Rapportering av Ej verkställda beslut
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och skickas till kommunfullmäktige och kommunens
revisorer för kännedom. Han finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering 2019-09-24
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akt
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§ 128

Datum

2019-09-18

Dnr 00023/2019

Ärendegranskning delegeringsbeslut handläggarverksamheten socialtjänstlagen 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av omsorgsnämnden har verksamhetschef Margareta Nybom
Persson granskat två utredningar gjorda av biståndshandläggare, utifrån
socialtjänstlagen (Sol). Vid granskningen har granskningsnycklar framtagna
av FOU Välfärd Gävleborg använts.
Syftet med aktgranskning är att bedöma om utredningen är rättssäker samt
att skapa en samstämmighet mellan biståndshandläggarna i deras
utredningar, bedömningar och beslut.
Aktgranskningen denna gång omfattar bifall på ansökan om korttidsplats
samt om vård- och omsorgsboende.
Utredning 1 – korttidsplats
Ansökan: Det framgår tydligt vad den enskilde ansöker om, övriga uppgifter
som enligt granskningsnyckeln ska vara med finns med i ansökan. Det
framgår dock inte om ansökan är muntlig eller skriftlig eller om det är den
sökande själv eller annan som formulerat ansökan.
Bakgrund: Anledning till ansökan finns inte dokumenterad under rubriken
bakgrund men framgår tydligt under rubriken Aktuell situation. Övriga
uppgifter finns med utifrån granskningsnyckeln.
Anmärkning: Det finns uppgifter med i bakgrunden som är sedan 2016 vilket
inte är relevant för denna utredning. Här borde handläggaren plockat bort
dessa uppgifter, eventuellt gjort en kort sammanfattning av det gamla och
fokuserat mer på nuvarande bakgrund. Däremot under rubriken
Hälsotillstånd finns uppgifter från 2010 och 2016 vilket är viktiga uppgifter
att ta med i denna utredning/bedömning och beslut.
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Utredning/bedömning -kartläggning: Här framgår tydligt den enskildes
hälsa, funktionshinder och hur det påverkar vardagen. Det framgår behov
och vilka resurser den enskilde har. Det framgår att den sökande är
bostadslös.
Det framgår inte något om den sökandes sociala situation och eventuella
närverk mer än dottern.
Anmärkning: Under aktuell situation bör det framgå hur mötet med kund
gick till, det vill säga via telefon, videolänk eller personlig kontakt.
I biståndshandläggaren bedömning framgår tydligt varför den enskilde bör
beviljas korttidsplats för att uppnå skälig levnadsnivå.
Beslut: De uppgifter som enligt granskningsnyckeln ska vara med finns med.
Ett rättssäkert beslut.
Utredning 2 – Vård-och omsorgsboende
Ansökan: Det framgår tydligt vad den enskilde ansöker om, övriga uppgifter
som enligt granskningsnyckeln ska vara med finns med i ansökan. I ansökan
(under rubriken samtycke) framgår också tydligt hur biståndshandläggare
hanterar en ansökan när den enskilde själv har ett funktionshinder som gör
det svårt att inse sin situation.
Bakgrund: De uppgifter som krävs finns med. Här är det uppgifter från och
med 2018 och som ska finnas med då det tillför fakta till denna utredning
som har betydelse för bedömning och beslut.
Utredning/bedömning -kartläggning: Här framgår tydligt hur hälsa och
funktionshinder påverkar vardagen och möjligheten att leva ett självständigt
liv. Alla uppgifter enligt granskningsnyckeln finns med.
Mycket bra bedömning där biståndshandläggarens egen bedömning framgår
tydligt i hur den enskilde via sökt insats ska uppnå en skälig levnadsnivå.
Bra, lättläst och rättssäker utredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2019
Aktgranskning utredning SoL VoBo 6 september 2019
Aktgranskning utredning Korttidsplats 6 september 2019
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering 2019-09-24
Akt
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§ 129

Datum

2019-09-18

Dnr 00092/2019

Rutiner biståndsbedömning hemtjänst
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Omsorgsförvaltningen ska fortsättningsvis göra sedvanlig biståndsbedömning på samtliga inkomna ansökningar om hemtjänst.

2.

Generellt bistånd upphör att gälla från och med 1 december 2019.

Sammanfattning av ärendet
För serviceinsatser inom hemtjänsten såsom matdistribution, trygghetslarm,
städning, tvätt/renbäddning, inköp samt ärenden har generellt bistånd/
förenklad handläggning tillämpats för personer som är 80 år och äldre.
Det innebär för målgruppen att det inte gjorts någon individuell prövning av
behovet utan den enskilde har skickat in en blankett och ansökt om en
serviceinsats. Den enskilde har svarat på ett antal kryssfrågor i blanketten
samt kortfattat redogjort för skälet till ansökan. Biståndshandläggaren har
inte gjort hembesök och sedvanlig utredning utan beviljat ansökan utifrån
inkomna uppgifter.
Generellt bistånd har tillämpats sedan november 2009.
Syftet med införandet var:
 Ett enklare ansökningsförfarande för den enskilde.
 Kortare handläggningstider.
 Biståndshandläggaren får mer tid över för ansökningar från personer
med mer omfattande hjälpbehov och att hinna med uppföljningar.
I det datasystem som biståndshandläggarna jobbar i går det inte att urskilja
hur många personer som har fått generellt beslut då själva beslutet ingår i
samlingsnamnet hemtjänst där även personer med sedvanlig biståndshandläggning ingår.
Biståndshandläggarna uppskattar att det inkommer ungefär 1-2 ansökningar
per vecka vilket ger mellan 50-100 nya hemtjänstärenden per år. Skulle en
sedvanlig utredning göras på dessa ärenden är det sannolikt att det skulle bli
en del avslag. I de tillämpningsriktlinjer som finns för sedvanlig
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biståndsbedömning och som omsorgsnämnden tagit beslut om, bör vissa
kriterier uppfyllas för att den enskilde ska beviljas ett bistånd.
Biståndshandläggare gör även en bedömning om behovet kan lösas på annat
sätt (hänvisning till Socialtjänstlagen 4 kap 1§).
Viktig i detta sammanhang är att nämna att det trots riktlinjer alltid görs en
individuell biståndsprövning av inkommen ansökan. Biståndshandläggare
gör även en bedömning om behovet kan lösas på annat sätt (hänvisning till
Socialtjänstlagen 4 kap 1§).
Konsekvenser av att ta bort generellt bistånd innebär:
 För den enskilde att det enklare ansökningsförfarandet ersätts av
hembesök av biståndshandläggare för utredning och bedömning innan
beslut fattas.
 Längre tid från ansökan till beslut.
 För handläggare innebär förändringen mer administrativt arbete och
längre handläggningstider.
 Antalet nya hemtjänstkunder kan minska i antal och därmed kostnaden.
Ett räkneexempel: En kund med generellt bistånd har städ och tvätt varannan
vecka. De båda insatserna genererar en schablontid på 80 minuter varannan
vecka x 26 veckor = 35 timmar på ett år. *Schablonersättning är 550 kronor
per timme. 550 x 35 = 19 250 kronor per år.
*Ersättningen för serviceinsatser skiljer sig per timme beroende på var i
kommunen insatsen utförs samt vilken utförare kunden valt.
Omsorgsförvaltningen har även ett uppdrag att se över riktlinjerna och
förslag kommer att komma på omsorgsnämndens sammanträde 23 oktober
2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2019
Tillämpningsriktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen 1
juli 2019
Yrkanden
Ingela Gustavsson (V): bifall till omsorgsförvaltningens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering 2019-09-24
Akt
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§ 130

Datum

2019-09-18

Dnr 00035/2019

Förvaltningschefen informerar 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ingrid Sundström informerar:
 Sommaren har klarats av. Det har varit hårt tryck på verksamheten med
mycket vikarier, men alla som har behövt har fått omsorg och stöd.


Förvaltningen jobbar på att effektivisera och att bli bättre på det man
redan gör och i det arbetet finns ett antal projekt:
- Nutritionsprojekt
- Stjärnmärkt - personalen utbildas av demenssköterska för att klara av
att hantera personer med demens.



Projektet: Sänka sjukfrånvaron och arbetstidsförkortning
Förhandlingar pågår med facken om villkoren för att få till
arbetstidsförkortning och för att därigenom sänka sjukfrånvaron.



Förvaltningen tittar på avgifterna inom både äldreomsorg och stöd och
omsorg - förslag kommer.



Peppar peppar-dagen heter numera Balansera mera, en dag för äldres
säkerhet. Den genomförs i år 8 november och det är omsorgsförvaltningen som organiserar den.



Frivilligdagen anordnas 5 december och dagen är utlyst av FN för att
hylla volontärer. Årets frivilligstipendium ska delas ut och beslut i
nämnden måste fattas senast på omsorgsnämndens sammanträde i
november. Nomineringar till stipendiet ska vara inne senast 21 oktober.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering 2019-09-24
Akt
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§ 131

Datum

2019-09-18

Dnr 00009/2019

Budgetuppföljning 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Delårsbokslut per augusti och helårsprognos för 2019 godkänns och
skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

2.

Förvaltningen ska återkomma med en djupare analys till nästa
nämndsammanträde.

3.

I oktober avser omsorgsnämnden att fatta avgörande beslut om budget
2019.

4.

Nämnden ska anhålla hos Servicehusbolaget om att i oktober få en
redovisning av bolagets investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet
Inför 2019 har omsorgsförvaltningen delats och förvaltningen är samlat i
äldreomsorg, stöd och omsorg samt hemsjukvård med tillhörande
myndighetsutövning. Delningen av den tidigare förvaltningen gjorde att
budgetarbetet inför 2019 gjordes under första delen av detta år, budget på
enhetsnivå blev klart i månadsskiftet mars-april. Omsorgsförvaltningen har
upprättat delårsbokslut per augusti och gjort en helårsprognos för 2019.
Delårsbokslutet visar ett underskott per augusti om -17 599 000 kronor och
prognosen visar ett underskott om -17 774 000 kronor för helåret 2019.
Omsorgsförvaltningens gick in i 2019 med en ofördelad besparing om
1 104 000 kronor, den beslutades under 2018 i den gamla omsorgsförvaltningen. Det ligger även en obeslutad besparing inom äldreomsorgen
om 6 300 000 kronor inför 2019. Omsorgsnämnden äskade i juni hos
kommunfullmäktige om dessa pengar inför 2020 men fick avslag.
Verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas redovisa ett positivt
resultat om 1 100 000 kronor till följd av att förvaltningen inte tillsatte de
vakanta tjänsterna som verksamhetschef Stöd och omsorg samt Äldreomsorg
förrän i maj 2019.
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Stöd och omsorg (SO) redovisar i denna prognos ett underskott på
-3 300 000 kronor. Ökade behov inom socialpsykiatrin har inneburit att
förvaltningen köpt ett antal fler platser än beräknat. Inom personlig assistans
har kostnaderna och intäkterna från försäkringskassan inte kunnat följas på
det sätt som vore optimalt. Då försäkringskassan har ändrat uppföljning och
utbetalningsmånader är underskottet osäkert. Förvaltningen kommer att följa
detta noga och arbetar även med sjukskrivningar samt hur ersättning nattetid
inom personlig assistans påverkar budget.
Den beslutade åtgärden av omstruktureringen av boendeplatser har inte
klarats av att genomföras enligt tidsplanen. Den tidigare beslutade
effektiviseringen på ca 1 000 000 kronor kommer därmed inte att kunna
genomföras förrän hösten 2019.
Äldreomsorgen (ÄO) beräknas redovisa ett underskott vid årets slut på
-14 400 000 kronor. I den summan räknas den obeslutade besparingen om
6 300 000 kronor och underskottet för Gullvivans vård- och omsorgsboende
på cirka -2 000 000 kronor då det inte kunde stängas som planerat innan
januari 2019. I servicehusbolaget beräknas varje år att vård- och omsorgsboende har en hyressubvention på grund av bland annat ränteläget. Inför
augusti prognosen har den räknats om och subventionen kommer att ge
900 000 kronor mindre är beräknat. Inför stängningen av Gullvivan i början
på året har platser inom vård- och omsorgsboende hållits vakanta samt att
platser i Los har omvandlats till korttidsplatser vilket har gjort att
hyresintäkter minskat.
Tilläggas ska att budgetomslutningen för alla boenden är på cirka 140
miljoner kronor och att en osäkerhet råder kring prognosen för 2019 och
förvaltningen arbetar för fullt med att analysera kostnaderna för att
underskottet ska minska. Utifrån denna verksamhets storlek kan små
procentuella förändringar innebära mycket pengar i såväl underskott som
överskott.
Vad gäller hemtjänst så har omsorgsförvaltningen sedan tidigare fokuserat
på stabilisering av antalet beviljade timmar hemtjänst. Dock ser
förvaltningen fortfarande en förskjutning från vård- och omsorgsboende till
hemtjänst vilket gör att timmarna i hemtjänst ökat lite. Idag ger hemtjänst
och hemsjukvård insatser som förr endast gavs i slutenvård. Den nya lagen
om utskrivning från sluten vård gör att hemtjänsten kan få en
utskrivningsplanering och bemanning som samma dag tas tillbaka från
slutenvård.
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En genomlysning av hela hemtjänstprocessen har genomförts, från
biståndshandläggning till verkställighet, som stöd i förvaltningens arbete.
Det har bland annat resulterat i att omsorgsnämnden fastställer nya riktlinjer
för biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende samt riktlinjer för
biståndsbeslut inom hemtjänst. Inför hösten har även ett avrop för kameror
påbörjats så att tillsyn kan erbjudas med dessa, framför allt nattetid.
I hemsjukvården redovisas ett underskott om -1 024 000 kronor och detta
beror på köp av sjuksköterskebemanning under sommaren samt tekniska
hjälpmedel. Här ska tilläggas att höstens sjuksköterskebemanning är osäker
på grund av flera föräldraledigheter, pensionsavgångar och svårigheter att
rekrytera. Det kan innebära köp av bemanning under rekryteringstiden.
Beslutet som fattades 2016 om rätt till heltid för alla anställda inom
kommunen har inneburit och innebär fortfarande för SO och ÄO att
personalkostnaderna är högre än budgeterat. Verksamheterna har inte haft
möjlighet att finansiera detta inom ram. Förvaltningen arbetar ständigt med
schemaförändringar och införande av en arbetstidsmodell för att använda
resurserna så effektivt som möjligt.
Den post under ÄO som visar ett överskott på 4 744 000 kronor är bland
annat trygghetstelefoni. Kameratillsyn är på gång i ett avrop. Ett par
enhetschefer har varit sjukskrivna under året och en arbetsterapeut fattas och
är svårrekryterad. Dagverksamheten går med ett litet överskott och även
trygg hemgång. Där togs höjd då ett större behov befarades.
Osäkerhetsfaktorer
Det råder generellt en osäkerhet kring prognosen då det i verksamheterna
kan svänga väldigt fort både vad gäller att ärenden minskar och upphör som
att nya tillkommer.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 24 september 2019
Prognos per augusti - drift och investeringar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 27 augusti 2019, § 67
Omsorgsnämndens protokoll 19 juni 2019, § 93
Delårsbokslut samt helårsprognos
Uppdrag av nämnd för att minska underskottet
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Yrkanden
László Gönczi (MP):
1. Förvaltningen ska återkomma med en djupare analys till nästa
nämndssammanträde.
2. I oktober avser omsorgsnämnden att fatta avgörande beslut om budget
2019.
3. Nämnden ska anhålla hos Servicehusbolaget om att i oktober få en
redovisning av bolagets investeringsbudget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsförvaltningens förslag och finner att omsorgsnämnden bifaller dessa.
Ordföranden ställer vidare proposition om bifall eller avslag till sina egna
yrkanden och finner att omsorgsnämnden bifaller även dessa.

Beslutsexpediering 2019-09-24
Kommunstyrelsen
Omsorgsförvaltningen
Ljusdals Servicehusbolag AB
Akt
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Dnr 00116/2019

Information från bemanningsenheten
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Till dagens sammanträde är bemanningsenheten inbjuden för att informera
om hur de arbetar. Detta är en del i den utbildning omsorgsnämnden får om
nämndens verksamheter.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 30 augusti 2019
Flödesscheman
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering 2019-09-24
Akt
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Dnr 00110/2019

Månadsuppföljning 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Ekonomiska rapporter med avvikelse mot budget samt beskrivning av
åtgärder ska presenteras varje månad.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har tidigare bett om månadsrapporter, men något beslut
om när och hur de ska presenteras har inte tagits. Förvaltningen arbetar med
att utforma en generell mall för dessa månadsrapporter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2019
Månadsuppföljning Omsorgsförvaltningen
Yrkanden
Marie-Louise Hellström (LB): Ekonomiska rapporter med avvikelse mot
budget samt beskrivning av åtgärder ska presenteras varje månad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering 2019-09-24
Akt
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Dnr 00010/2019

Budget 2020 samt ELP 2021-2022
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Omsorgsnämnden anser sig informerad om förvaltningens arbete med
budget 2020-2022.

2.

Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda och lägga fram förslag på
en organisationsstruktur för 2020, där verksamheten anpassar
kostnaderna till beslutad budgetram om 414 179 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Helårsprognosen per augusti 2019 pekar på ett underskott om 17 774 000
kronor, där kostnadsnivån pekar på 427 187 000 kronor. Budgetramen för
2020 enligt beslut är på 414 179 000 kronor och de kostnader som beräknas
att förvaltningen går in i 2020 med är 425 337 000 kronor. Det gör en
differens på 11 158 000 kronor och åtgärder för att komma i ram inför 2020
behöver omsorgsnämnden ta ställning till.
I budget 2020 har förvaltningen räknat in vakanshållning av 12 vård- och
omsorgsboendeplatser på halvårsbasis. Det gör en kostnadsminskning på
2 650 000 kronor. Då är extrakostnaden från hemtjänsten inte medräknad.
I arbetet med budget har förvaltningen påbörjat ett arbete kring riktlinjer för
biståndsbeslut i hemtjänst och förslag ska presenteras för omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 17 september 2019
Budgetberäkning 2020-2022 drift och investeringar 17 september 2019
Medarbetare nyckeltal
Läge efter Vakanshållning om 12 platser
Besparingar 12 platser VoBo
Utfall och budget 2018-2020 tabell
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Yrkanden
László Gönczi (MP): Punkt 3, omsorgsnämnden godkänner driftsbudget
samt investeringsbudget 2020-2022, utgår då beslut kommer att fattas
senare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsexpediering 2019-09-24
Omsorgsnämnden
Akt
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Dnr 00043/2019

Sammanträdesdagar 2020
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Omsorgsnämndens sammanträden 2020 ska läggas på onsdagar.

Sammanfattning av ärendet
Inför sammanträdesplaneringen för 2020 behöver omsorgsnämnden enas om
vilka veckodagar sammanträdena ska hållas kommande år. Detta för att
nämnden inte ska behöva byta datum under innevarande år, vilket behövde
göras under 2019.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 28 augusti 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämndens sammanträdesdagar ska läggas på onsdagar och finner att
nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering 2019-09-24
Akt
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Dnr 00088/2019

Nybyggnation VoBo
Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ett inriktningsbeslut om att det ska byggas ett nytt vård- och
omsorgsboende i centralorten fattas.

2.

Det skapas ett projekt med projektmedel för att en sådan planering ska
göras möjlig.

Sammanfattning av ärendet
Framtidens äldreboenden är egna bostäder av god kvalitet för äldre med
omfattande behov av omsorg, vård och stimulans. Målsättningen med att
erbjuda äldre att bo kvar hemma med hjälp och stöd innebär att fler äldre
med omfattande behov bor hemma och de som flyttar in i ett vård- och
omsorgsboende kräver stora resurser.
När antalet invånare över 80 år ökar så ökar antalet människor med
demenssjukdom. Ljusdals kommun och omsorgsförvaltningen har utrett
förutsättningar för att bygga nya bostäder för denna målgrupp i en förstudie.
Förstudien visar på ett förslag på hur ett framtida demensboende kan se ut,
både vad gäller kundernas krav och verksamhetens behov. Att tillhandahålla
bra miljöer för äldre personer med kognitiva funktionsvariationer, till
exempel olika demenssjukdomar är en utmaning i sig, framför allt i
utformningen av lokaler. När vi bygger för äldre behöver vi också ta hänsyn
till olika typer av hjälpmedel, där tjänster och produkter inom välfärdsteknik
är en typ. Här kan det handla om att från början möjliggöra integrerade
lösningar, till exempel för kommunikation, belysning, passagestyrning,
medicinteknik och att ge möjlighet till ökad rörlighet inom byggnaden. Nu är
lokallösningar inte hela svaret utan organisation, arbetsmetoder och
värdegrund är lika viktiga samt att bygga så att vi hushållar med våra
resurser.
Omsorgsnämnden har i maj 2019 uppdragit till omsorgsförvaltningen att
tillsätta en grupp bestående av politiker och tjänstemän för att uppdatera och
genomlysa den förstudie som sedan tidigare är gjord. Gruppen har också
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lokaliserat och tittat på ett antal områden där ett eventuellt boende kan
byggas. I omsorgsnämnden 6 maj 2019 röstades en prioritetsordning med
förslag fram för vilken plats omsorgsnämnden önskar att vård- och
omsorgsboendet kan byggas på. Första förslaget som röstades fram var
Östernäs och i andra hand Gärdeåsvägen. Omsorgsnämnden har även skickat
en remiss till kommunchef, vd för Ljusdalshem, kommunala pensionärsrådet
samt det lokala rådet för funktionshinderfrågor för att få synpunkter på
placering, svar ska vara inkomna 25 september 2019. Omsorgsnämndens
slutgiltiga prioritering kommer under hösten 2019. Det är kommunfullmäktige som fattar slutligt beslut om placering för ett eventuellt nytt
vård- och omsorgsboende.
Utifrån den statistik som idag finns har gruppen som arbetar med förstudien
också enats om att antalet platser i en nybyggnation ska uppgå till 60 platser.
I det fortgående arbetet ska man titta på hur eventuella överflyttningar från
andra boenden till det nya kan se ut, detta beror till stor del på när ett
eventuellt boende kan stå klart. I den statistik som finns bör ett boende stå
klart senast 2022-2023 för att möta den mängd av 80 år och äldre som då
uppstår.
Det finns idag ett antal frågor som måste besvaras för att arbetet ska
fortsätta, såsom projektledare, resurser, beslut om var och när det kan
byggas. Hur ska olika beslut fattas och var, vilka ska omsorgsförvaltningen
samarbeta med och vem ska hålla ihop dessa frågor för hela kommunen?
För att arbetet ska fortsätta i förvaltningen behöver omsorgsnämnden fatta
beslut om att vilja bygga, få möjlighet att starta ett projekt med tillhörande
resurser som till exempel ett byggkonto. Omsorgsnämnden skickar förslaget
om att vilja bygga till kommunstyrelsen för vidare gemensam hantering i
kommunen.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 3 september 2019
Förstudie Särskilt boende för äldre 21 februari 2019
Framtidens äldreboende
Kommunchefens skrivelse 5 september 2019
Ljusdalshems skrivelse 8 augusti 2019
Visionsskiss Östernäs
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering 2019-09-24
Omsorgsförvaltningen
Akt
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Dnr 00256/2016

Remiss angående måltidsverksamheten inom Ljusdals
kommun
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Då förlängd remisstid nekas av kommunstyrelsens ordförande avstår
omsorgsnämnden från att lämna remissvar.

Sammanfattning av ärendet
Den 26 juli 2019 kom en remiss från kommunstyrelsen gällande kommunens
måltidsverksamhet. Svarstid var satt till 31 augusti. Då många av omsorgens
verksamheter berörs av kostverksamheten önskade omsorgsnämnden på sitt
sammanträde den 21 augusti 2019 förlängd remisstid för att kunna formulera
ett remissvar på sitt sammanträde den 18 september. Den 3 september
beslutade kommunstyrelsens ordförande att neka förlängd remisstid.
Omsorgsnämnden kan därför inte lämna något remissvar i frågan.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 5 september 2019
Svar på begäran om förlängd remisstid
Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2019, § 120
Yrkanden
Ingela Gustavsson (V), Victoria Andersson (M), Torbjörn Melkersson (V),
Marie-Louise Hellström (LB): bifall till omsorgsförvaltningens förslag.
László Gönczi (MP):
”Omsorgsnämnden finner ingen av de tre alternativen helt tillfredsställande.
Ur nämndens verksamheters synvinkel skulle förslagen inte skilja sig åt men
där saknas ett förberedande för en framtida utveckling av självständiga
enheter eller intraprenader.
Dessa organisationsformer skulle kunna innebära ett önskemål med
självständiga egna tillagningskök och i enheten helt och hållet integrerad
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personal. Nämnden efterlyser formuleringar i det slutgiltiga beslutet som
beaktar detta.
Nämnden ser det som positivt att ingen av dess nuvarande verksamheter
föreslås genomgå en centralisering utan att utredningen snarare betonar
samarbete mellan kostpersonal och den centrala konstorganisationen.
Nämnden vill förutom detta peka på att slutsummorna i den ekonomiska
tabell som har presenterats är gravt missvisande då drift och investering har
lagts ihop”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden
bifaller Ingela Gustavssons, Victoria Anderssons, Torbjörn Melkerssons och
Marie-Louise Hellströms yrkande.

Beslutsexpediering 2019-09-24
Kommunstyrelsen
Akt
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Dnr 00115/2019

Svenska HALT 2018 - Rapport infektioner och
antibiotika hos äldre på särskilt boende
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
29 augusti 2019 informerades sjuksköterskor som är ansvariga för hälso- och
sjukvård i kommunens särskilda boendeformer om Folkhälsomyndighetens
rapport angående ” Infektioner och antibiotika hos äldre på särskilt boenderesultat från Svenska HALT 2018”.
En mätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och
riskfaktorer har gjorts av Svenska HALT (Healthcare-associated infections
and antimicrobial user in long-term care facilities).
Syftet med mätningen är att stödja ett systematiskt förbättringsarbete för att
förebygga vårdrelaterade infektioner och bidra till en mer ansvarsfull
antibiotikaanvändning.
Det är 148 kommuner som ingått i mätningen (inte Ljusdals kommun denna
gång).
Statistisk analys av årets resultat visar att vårdtagare med akuta sår,
operationssår eller svårläkta sår har 32 gånger ökad risk att drabbas av en
vårdrelaterad hud- och mjukdelsinfektion jämfört med utan sår.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 27 augusti 2019
Infektioner och antibiotika hos äldre på särskilt boende - resultat från
Svenska HALT 2019
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering 2019-09-24
Akt
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Dnr 00024/2019

Redovisning av delegeringsbeslut
omsorgsförvaltningen 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, daterade 6 september 2019, över delegeringsbeslut fattade i
juli och augusti 2019 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och
stöd och omsorg och enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) inom stöd och omsorg.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 30 augusti 2019
Delegeringsbeslut 2019, 6 september 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering 2019-09-24
Akt
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Dnr 00039/2019

Ärenden för kännedom 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet


Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) lämnade 29
augusti 2019 sin rapport gällande att effektivisera kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården, till regeringen. Bland annat
föreslår myndigheterna att ett nationellt råd inrättas för samverkan
mellan regioner, kommuner, universitet och högskolor.
De båda myndigheterna har under tre år haft ett gemensamt
regeringsuppdrag och har nu lämnat över sin slutrapport till regeringen
med förslag som kan förbättra förutsättningarna för en effektivare
kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården. Detta genom en stärkt
samverkan och samordning på både nationell och regional nivå.
Förslagen består i att inrätta ett nationellt samverkansråd, utveckla
samverkan i landets sex sjukvårdsregioner samt förbättra
kunskapsunderlagen om kompetensförsörjningsbehoven på både
nationell och regional nivå.
– Vi föreslår att ett nationellt råd inrättas för att hantera befintliga
utmaningar med brist på många yrkesgrupper, dimensionering och utbud
av utbildningar samt för att möta kompetensbehov för framtidens hälsooch sjukvård och vårdbehov. I dag saknas en nationell arena för
samverkan mellan vårdens huvudmän och lärosätena om
kompetensförsörjningen, säger Anders Söderholm, generaldirektör för
UKÄ.
Namnet som föreslås på det nya rådgivande samverkansorganet är
”Nationellt råd för framtidens vårdkompetens”. Rådet knyts till
Socialstyrelsen där även ett kansli placeras. Tanken är att det nationella
rådet sedan ska etablera ett effektivt samarbete med sex
sjukvårdsregionala råd, ett i varje sjukvårdsregion, som regioner och
lärosäten gemensamt ansvarar för i samarbete med kommunerna.
Huvuduppgifterna för de sjukvårdsregionala råden är att föra dialog om
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huvudmännens kompetensbehov och att samordna arbetet med
verksamhetsförlagd utbildning.
I myndigheternas slutredovisning av uppdraget finns också förslag på
hur kunskapsunderlag om kompetensförsörjningsbehoven kan förbättras
med kort- och långsiktiga prognoser samt statistikbaserade
flödesbeskrivningar som det nationella rådet sammanställer och
synliggör.
– En viktig förutsättning för ett effektivt samarbete om
kompetensförsörjningen är att berörda aktörer har tillgång till en samlad
bild av personal- och kompetensbehoven. Relevant statistik och
prognoser produceras i dag av ett flertal aktörer. Under vårt arbete med
uppdraget har Socialstyrelsen och UKÄ utvecklat ny statistik och nya
prognosmodeller där vi bland annat kunnat visa hur många som
fullföljer utbildningen, var man börjar arbeta efter examen och hur man
vidareutbildar sig. Det är värdefulla bidrag för att stärka den samlade
bilden av kompetensbehoven, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för
Socialstyrelsen.
Rapporten i sin helhet finns att ladda ner från socialstyrelsen.se


Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har skickat en underrättelse om
att de tänker komma på inspektion till Nyhem i Ramsjö. Inspektionen
kommer att göras den 27 november 2019.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 30 augusti 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00041/2019

Utbildning och kurser 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Konferens och dialog i Gävle gällande ökad delaktighet på
arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
Länsstyrelsen Gävleborg konferens och dialog i Gävle gällande ökad
delaktighet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning den
27 september. Dagen är kostnadsfri. En väl fungerande arbetsmarknad som
tar tillvara människors kompetens och vilja att arbeta är grunden för Sveriges
välfärd och konkurrenskraft. Personer med funktionsnedsättning har rätt till
arbete på lika villkor som andra enligt FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Även FN:s Agenda 2030 pekar ut
arbetsmarknad som ett område där behov av insatser för personer med
funktionsnedsättning särskilt behövs. Anmälan senast 16 september, men
undantag har gjorts för omsorgsnämnden som kan anmäla sig senast 19
september via mail till annika.jonsson@lansstyrelsen.se
Utbildning gällande Tillämpning av LSS
Kommunlex inbjuder till utbildning gällande Tillämpning av LSS – vad
innebär ändringen 1 november om assistans för andningshjälp och vad
händer med lagen den 15 november? Under kursen görs en grundlig
genomgång av de krav som gäller för kommunernas verksamhet enligt LSS.
Ett fokus kommer bl a vara rätten till insatser enligt praxis från främst HFD.
Ett annat fokus kommer att vara vilka krav som gäller för genomförande av
insatser enligt lagen. Särskilt kommer bl a tas upp lagens krav på bl a
tillräcklig bemanning vid service- och gruppbostäder. En av de frågor som
tas upp är lagändringen 1 november 2019 om att andningshjälp ska ses som
ett grundläggande behov och berättiga till personlig assistans. Den nya
regeln ger upphov till många tillämpningsfrågor. Särskilt kommer tas upp
hur regeln påverkar kommunerna. Ytterligare en fråga är vad som händer
med LSS. Regeringen har aviserat att ytterligare lagändringar gällande
assistansen kan komma. Samtidigt är oklart vad som kommer att hända med
översynen av övriga insatser. SKL har till regeringen bl a framfört att LSS
handlar om mer än assistans samt att kommunerna bl a vill att boendestöd
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tas in som en insats i lagen. SKL har därför begärt att LSS-utredningens
förslag ska sändas ut på remiss. Utbildningen kostar 3 150 kronor per
deltagare och anmälan ska göras senast 20 oktober.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 30 augusti 2019
Kursinbjudningar
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
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Dnr 00034/2019

Ledamöternas övriga frågor 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet


Ledamoten Marie-Louise Hellström informerar om att 17 oktober
organiserar Rådet för funktionshinderfrågor en tillgänglighetsdag.



Marie-Louise Hellström frågar vidare om sommarens verksamhet
utvärderas, med tanke på vikarier.



Marie-Louise Hellström tar vidare upp ”språkkaoset” och hur man
hanterar problematiken kring att en del kunder kan ha svårt att förstå vad
personalen säger.
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