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 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-11-18 

 

 

Plats och tid Restaurangen, Ljusdals folkpark, Ljusdal 08:30 - 16:00 

 

Beslutande: Helena Brink (C), ordförande 

 László Gönczi (MP) § 178-198 

 Tommy Olsson (C) 

 Kennet Hedman (M) 

 Victoria Andersson (M) 

 Maud Jonsson (FP)  

 Maria Sellberg (V) 

 Mostafa Touil (S), § 178-182, 187-199, tjänstgörande ersättare för 

 Per Gunnar Larsson (S) 

 Matilda Kavallin (MP), tjänstgörande ersättare för Vanja Isaksson (S) 

 Ove Schönning (S) 

 Stefan Andersson (SD) 

 Desiré Eriksson (M) § 179-181, 199 
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 Chatarina Plomér, enhetschef barn och familj IFO § 178-181 

 Lena Strand, socialsekreterare § 178-179 

 Linda Torngärde § 178-179 

 My Wallin, praktikant IFO § 178-179 

 Margareta Nybom Persson, verksamhetschef handläggarenheten 

 § 183-188 

 Jennie Olsson, controller § 183-188, 192 

Ingrid Sundström, verksamhetschef äldreomsorg och stöd och omsorg 

§ 183-188 

Susanne Lidfeldt, verksamhetschef arbetsmarknadsenheten § 185-188 

Charlotte Thorstensson, kvalitetssamordnare § 193-197 

Anders Åbom § 197-198 

Jessica Pålsson, anhörigkonsulent § 199 

Helene Törnqvist, frivilligsamordnare § 199 

Ingela Gustavsson (V), icke tjänstgörande ersättare 

Kevin Mill (LB), icke tjänstgörande ersättare 

 Kerstin Karell, nämndsekreterare 

 

Utses att justera Stefan Andersson   

 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-11-23 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-11-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

2 

 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer 178-199 
 Kerstin Karell 

  
Ordförande  ...........................................................................  
 Helena Brink 

 
Justerande  ...........................................................................  

 Stefan Andersson 

 

  

 
  

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-11-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

3 

 

ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Forum Omsorgsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2015-11-18 

 

Datum för anslags upprättande 2015-11-24 

 

Datum för anslags nedtagande 2015-12-16 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 

 

 
Underskrift ………………………………………………………………… 

 Kerstin Karell 
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 Diarienummer 

   ON 0274/15 

 

§ 178 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
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 Diarienummer 

   ON 0299/14 

 

§ 179 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
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 Diarienummer 

   ON 0127/14 

 

§ 180 

 

Inspektion av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande individ- 
och familjeomsorgens barn och familjeverksamhet 
 

Omsorgsnämnden beslutar   
 

1. Yttrandet med redovisningen och de förslag till åtgärder som föreslagits godkänns. 

 

2. Yttrandet överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg som omsorgsnämndens eget. 

 

 

Sammanfattning 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde i maj 2014 tillsyn på plats vid individ- 

och familjeomsorgens barn- och familjeenhet gällande ärenden rörande barn och unga. Vid 

tillsynen fann IVO ett stort antal brister, varför IVO beslutade att genomföra en uppföljande 

tillsyn i form av en självgranskning under år 2015.  

 

Självgranskningen genomförde individ- och familjeomsorgens barn- och familjeenhet i maj 

2015. Därefter kontrollgranskade IVO ett slumpmässigt urval av ärenden. IVO:s 

kontrollgranskning och individ- och familjeomsorgens egen granskning överensstämde.   

 

IVO konstaterar i sitt beslut från den 6 oktober 2015 att flera brister som uppmärksammades 

vid tillsyn i maj 2014 kvarstod ett år senare. Utifrån de brister som fanns vid 

kontrollgranskningen vill nu IVO att nämnden ska säkerställa ett antal åtgärder. Om detta inte 

genomförs har IVO möjlighet att förelägga nämnden med vite och har erinrat om detta. 

 

Senast den 1 december 2015 ska omsorgsnämnden redovisa till IVO vilka åtgärder som 

vidtagits eller ska vidtas för att på ett generellt plan komma tillrätta med bristerna och 

säkerställa att det inte upprepas. Tidpunkt för och omfattning av åtgärderna och vilka 

personalfunktioner som berörs och hur omsorgsnämnden avser att följa upp och säkra att de 

åtgärder som vidtas leder till effekter och efterlevnad av gällande lagstiftning.  

 

Beslutsunderlag 

 

Protokollsutdrag ONAU § 240 daterat 9 november 2015 

Yttrande daterat 30 oktober 2015  

Beslut från IVO daterat 6 oktober 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 

Inspektionen för vård och omsorg 
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 Diarienummer 

   ON 0031/15 

 

§ 181 

 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § 
socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Information om ej verkställda beslut redovisas enligt 4 kap 1 § och enligt 16 kap 6 f § 

socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen tredje kvartalet 2015 och skickas till 

kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer för kännedom. 

 

 

Sammanfattning 

 

Ej verkställda beslut redovisas en gång i kvartalet till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). Denna rapportering till IVO avser kvartal tre; 1/7 – 30/9, 2015. Av kvartalsrapporten 

framgår att det finns två gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum för individ- och familjeomsorgen (IFO). Första beslutet gäller bistånd med 

kontaktfamilj som beviljades den 10 mars 2015. Insatsen har ej kunnat verkställas på grund av 

att lämplig kontaktfamilj ej hittats. Förslag på kontaktfamilj har funnits men kontaktfamiljen 

har sedan tackat nej. Rekrytering av lämplig kontaktfamilj pågår fortfarande. 

 

Andra beslutet härrör från den 16 juni 2015 och problemet är detsamma, förslag har funnits 

men uppdraget har ej passat kontaktpersonens tider. Rekryteringen fortsätter. 

 

Individrapport skickas till IVO. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 16 november 2015  

Rapportering ej verkställda beslut daterad 16 november 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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 Diarienummer 

   ON 0162/14 

 

§ 182 

 

Länsjour för social beredskap, socialjour, i Gävleborg 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Ärendet återremitteras till arbetsutskottet den 23 november 2015. 

 

 

Sammanfattning 

 

Enligt delegeringsordningen har omsorgsnämndens ordförande, vice ordförande eller annan 

namngiven ledamot delegering att skriva på omedelbara beslut inom omsorgsnämnden. Den 

nya rutinen för ordförandeberedskap fördelar beredskapen på hela arbetsutskottet och skapar 

därmed en bättre och jämnare arbetsbelastning för ledamöterna i arbetsutskottet. 

 

Vid omedelbara beslut behöver individ- och familjeomsorgen i Ljusdals kommun, dagtid, 

komma i kontakt med den ledamot i omsorgsnämndens arbetsutskott som har jour. Kvällar 

och helger är det den länsgemensamma socialjouren i Gävleborg som har socialjour. 

 

Länsgemensam socialjour 

Socialjouren prioriterar barn och ungdomar, 0-18 år, som far illa enligt SoL, LVU, kvinnofrid 

samt LVM-bedömningar. Socialjouren kommer att endast handlägga ärenden där det finns ett 

akut skyddsbehov.  

 

Rutin för omsorgsnämndens ordförandeberedskap 

 

 I ärenden där det krävs ordförandebeslut fattar ordförande, vice ordförande eller förordnad 

ledamot i omsorgsnämndens arbetsutskott beslut. 

  

 Ärenden som kan bli aktuella för ordförandebeslut vid socialjour är i första hand: 

1. Omedelbart omhändertagande enligt LVU 

2. Polishandräckning till läkarundersökning vid LVU (endast ordf och vice ordf) 

3. Omedelbart omhändertagande enligt LVM 

 Schema över vilken ledamot i nämnden som har ordförandeberedskap finns på intranätet 

och läggs upp av nämndsekreteraren i omsorgsnämnden som även mejlar schemat till 

Socialjouren. 

 Om ändring av schemat inträffar meddelar den ledamot som har jouren såväl IFO i 

Ljusdal som socialjouren vem som fattar ordförandebeslut för dagen/dygnet i god tid 

innan Socialjouren går på vardagar före 17.00. Telefonnummer socialjouren 026-10 02 25, 

(från klockan 16.00 mån – tors, och från kl 15.00 fredagar), fax 026-60 04 06. Mejl: 

lansjouren-gavleborg@gavle.se 
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§ 182 forts 

 Socialjouren ringer den ordförande/ledamot som har beredskap och informerar om ärendet 

samt faxar underlaget för ordförandebeslutet. Ordförande skriver under beslutet och faxar 

tillbaka till länsjouren. Originalet lämnas till ansvarig tjänsteman på IFO i Ljusdal 

kommande vardag. 

 

 Ordförande i beredskap har ansvar för att befinna sig i områden som har 

mobiltelefontäckning. 

 

 Ordförande i beredskap har ansvar för att inom en timme vara tillgänglig för att ta emot 

underlaget för ordförandebeslut på fax. 

 

 Ordförande i beredskap utgår från ett rullande fem veckors schema där samtliga ordinarie 

ledamöter i arbetsutskottet delar på uppdraget enligt följande: 

Vecka 1: Helena Brink 

Vecka 2: Laszlo Gönczi 

Vecka 3: Kenneth Hedman 

Vecka 4: Per Gunnar Larsson 

Vecka 5: Maria Sellberg 

 

 Ersättning för en veckas ordförande i beredskap motsvarar ett sammanträdesarvode (gäller 

ej omsorgsnämndens ordförande). 

 

 Den nya rutinen gäller från och med den 23 november 2015. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till beslut den 18 november 2015: 

 

1. Antar den nya rutinen för ordförandeberedskap i Ljusdals kommun. 

 

2. Den nya rutinen börjar gälla måndagen den 23 november 2015. 

 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2015  

 

Yrkande 

 

Helena Brink (C): Ärendet återremitteras till arbetsutskottet den 23 november 2015. 
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§ 182 forts 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-23 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0030/15 

 

§ 183 

 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § 
socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd och omsorg 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

2. Information om ej verkställda beslut redovisas enligt 4 kap 1 § och enligt 16 kap 6 f § 

socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd och omsorg tredje kvartalet 2015 och skickas 

till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer för kännedom. 

 

 

Sammanfattning 

 

För trejde kvartalet 2015 fanns totalt 26 ”Ej verkställda beslut” att rapportera till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporter rör verksamhetsområdet 

äldreomsorg och insatsen vård och omsorgsboende (vobo). Det innebär att det är 26 personer 

som fått vänta mer än tre månader på verkställighet av beviljat vobo. 

 

Vid rapporteringstillfället (2015-11-06) hade sex ärenden verkställts. Det är 17 personer som 

tackat nej till erbjudet boende. Tre av dessa har/ska ta tillbaka sin boendeansökan då 

individen blivit piggare och anser sig kunna bo kvar i ordinärt boende med hemtjänstinsatser. 

En av dessa har ansökt och fått vobo i annan kommun. 

 

Någon tackar nej trots att behovet är stort men att man på grund av nedsatt kognitiv förmåga 

inte har insikt. Annars är den största anledningen till att tacka nej att det är fel ort som 

erbjudits. 

 

För fyra personer har insatsen korttidsplats beviljats då omvårdnadsbehovet inte kunnat lösas 

med hemtjänstinsatser. Fyra personer har massiva hemtjänstinsatser, 6-7 gånger/dag samt 

nattillsyn. 

 

Det ärende som väntat längst på verkställighet har beslut från januari 2014 och där har 

Ljusdals kommun köpt en plats på ett specialboende (psykiatri) i annan kommun i. Sedan en 

månad tillbaka har förutsättningarna ändrats för denna kund som nu befinner sig på en 

korttidsplats på hemmaplan och avtalet med annan kommun är avslutat. 

 

Det är tre personer av de 26 som inte fått något erbjudande om boende ännu. Den av dem som 

väntat längt har ett gynnade beslut daterat den 15 juni 2015. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 19 oktober 2015  

Rapport ej verkställda beslut daterad 9 november 2015  
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§ 183 forts 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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 Diarienummer 

   ON 0017/15 

 

§ 184 

 

Verksamhetsredovisning - handläggarverksamheten 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Vård och omsorgsboende (vobo) 

Under oktober har totalt 14 personer blivit erbjuden vobo. En person har tackat nej till 

erbjudandet då boendet varit på fel ort. I oktober fanns det 31 personer med gynnande 

boendebeslut. Störst efterfrågan på boenden är det för tillfället i Ljusdal följt av Järvsö och 

Färila. Under september har totalt elva nyansökningar om vobo inkommit. Det är sju personer 

som upptar korttidsplats i väntan på vobo. För tillfället är det två personer som väntar på 

växelvårdsplats.  

 

Betalningsansvar 

Under oktober 2015 har omsorgsförvaltningen inte haft något betalningsansvar till Region 

Gävleborg. Under januari-oktober 2015 har kommunen betalat 130 357 kronor för medicinsk 

utskrivningsklara patienter. Årsbudget för utskrivningsklar 2015 är 500 000 kronor. 

 

Uppföljning av hemtjänsttimmar 

Från september till oktober har hemtjänsttimmarna ökat med cirka 1000 timmar. Förklaringen 

till detta är framförallt två ärenden med utökade insatser. Det ena ärendet är ett palliativt 

ärende (from 150929-151020) med total omvårdnad dag och natt. Det andra är ett ärende där 

anhörig i vanliga fall utför massiva insatser till kund (i kombination med hemtjänstinsatser) 

På grund av en akut händelse kan inte anhörig vara tillgänglig för kunden för tillfället och där 

har beslut om tillfällig utökning av hemtjänst beviljats. Totalt 870 timmar på ovanstående 

ärenden. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2015  

Statistik vobo daterad 9 november 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0021/15 

 

§ 185 

 

Verksamhetsredovisning - stöd och omsorg 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

2. Enhetschefen för Socialpsykiatrin bjuds in till omsorgsnämnden för att informera om 

arbetsmetoder, aktiviteter och framtida behov för denna kundgrupp. 

 

Sammanfattning 

 

Stöd och omsorg är en del av omsorgsförvaltningen och ingår i verksamhetsområdet 

Äldreomsorg och Stöd och omsorg. Inom området ryms alla personer som beviljats en insats 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt vissa personer som 

beviljats insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och personlig assistans enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). Totalt sett har omsorgsförvaltningen 146 kunder med LSS-

insatser, 41 kunder med insatser enligt SFB samt 92 kunder med SoL-insatser. 

 

Under hösten har området genomgått en omorganisering i syfte att skapa samordningsvinster, 

bättre arbetsmiljö för enhetschefer och bättre kvalité för förvaltningens kunder. 

Omorganisationen består i att enhetscheferna fokuserar på ett insatsområde istället för att 

jobba med flera spridda verksamheter. 
 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 november 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0273/15 

 

§ 186 

 

Verksamheten Rio-kompaniet 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Utifrån den aktuella konsekvensanalysen ska Riokompaniets verksamhet fortgå. 

 

2. Riokompaniet ska utvecklas och samarbetet med individ- och familjeomsorgen utökas. 

 

 

Sammanfattning 

 

Verksamhetschefen för arbetsmarknadsenheten (AME) har fått i uppdrag att utföra en 

konsekvensanalys gällande en eventuell avveckling av Riokompaniet och redogjort för idag 

kända konsekvenser av detta.  

 

Konsulterad PA-konsult vid Ljusdals kommun har framfört att kommunen har skyldighet att 

förhandla en uppsägning vilket i praktiken skulle medföra att de två anställda på 

Riokompaniet troligen skulle erbjudas annan anställning i någon av omsorgsförvaltningens 

verksamheter och att den personalmässiga kostnaden således skulle kvarstå inom 

omsorgsförvaltningen. Utöver detta har verksamhetschefen också framfört den stora betydelse 

Riokompaniet har för två utsatta grupper; nyanlända och psykosocialt drabbade. Två grupper 

för vilka det idag saknas specifikt anpassade verksamheter inom AME/kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokollsutdrag ONAU § 231 daterat 2 november 2015 

Konsekvensanalys daterad 12 oktober 2015  

 

Yrkanden 

 

Tommy Olsson (C), László Gönczi (MP), Ove Schönning (S), Kennet Hedman (M): Bifall till 

förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0275/15 

 

§ 187 

 

Stödboende för ensamkommande flyktingbarn 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Integrationsverksamheten ges i uppdrag att starta ett stödboende för ensamkommande 

barn, i enlighet med vad som är redovisat i tjänsteskrivelsen. 

 

2. Integrationsverksamheten arbetar fram förslag till lämpliga förändringar i 

omsorgsnämndens delegationsordning utifrån start av stödboende för ensamkommande 

barn. 

 

3. Integrationsverksamheten skall redovisa till omsorgsnämnden hur utvecklingen av 18-plus 

verksamheten fortskrider i samband med ordinarie verksamhetsredovisningar. 

 

 

Sammanfattning 

 

Ensamkommande asylsökande barn är barn som står utan vårdnadshavare vid ankomst till 

Sverige. Dessa barn utan vårdnadshavare (BUV) har hittills kunnat anvisas placering för 

omvårdnad i två olika alternativ.  

 Familjehem 

 Hem för vård och boende (HVB) 

 

Staten har tidigare övervägt andra former för placering och har därmed låtit utreda denna 

fråga. Behov av förändring har främst kommunerna uppmärksammat, eftersom nuvarande 

lagstiftning inte riktigt går i takt med verkligheten. En HVB-placering inom socialt arbete är 

generellt tänkt för de barn som behöver komma till rätta med en svårare social problematik. 

Ensamkommande barns behov av placering är dock per se inte utgående från en egentlig 

social problematik, utan placering är påkallad utifrån det förhållandet att vårdnadshavare 

saknas. De flesta ensamkommande barn har alltså i realiteten ett behov av en ersättning för 

mamma och pappa, vilket inte i sig betyder att man har några påtagliga sociala problem. 

 

Då kommun under senare år placerat ensamkommande barn i HVB så har det mer och mer 

framgått att HVB-lagstiftningen inte är riktigt anpassad till denna relativt nya målgrupp 

(ensamkommande barn). Till exempel har tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) i sin utövning att se till att varje boende är inrett, designat och anpassat 

verksamhetsmässigt för att hantera socialt stökiga och utagerande barn - vilket alltså oftast 

inte är fallet gällande de barn som bor på ett boende för ensamkommande barn.  

 

Efter utredning har Regeringen bestämt sig för sig att den nya tänkta boendeformen skall 

benämnas Stödboende. En lagrådsremiss på den tänkta lagstiftningen har skickats ut.  

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-11-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 

§ 187 forts 

 

Vidare - när mängden asylsökande barn sedan september i år ökat dramatiskt, så har 

Regeringen aviserat att man önskar skynda på denna lagstiftning så mycket man förmår. 

Regeringen har i media deklarerat att lagstiftningen är tänkt att träda i kraft vid årsskiftet 

2015/2016.   

 

Integrationsverksamheten ser positivt på möjligheterna att starta ett stödboende – av två 

anledningar. Dels ser verksamheten, i likhet med lagstiftaren, att det för vissa 

ensamkommande passar bättre med en boendeform som inte har som utgångspunkt att det 

finns en social problembild för barnet. Vidare så skulle denna nya boendeform kunna vara en 

hjälp i verksamhetens arbete för att kunna möta upp det ökande behovet av nya boendeplatser 

för ensamkommande asylsökande barn i Ljusdal.  

 
Tillsammans med teamledare på 18-plus har verksamhetschefen för integrationsverksamheten 

tidigare initierat en diskussion med en lokal hotellägare kring möjligheter till att eventuellt 

starta ett stödboende med nyttjande av lokalerna i hotellägarens fastighet. I så fall skulle 

verksamheten inledningsvis disponera cirka 7-10 enklare hotellrum (belägna i samma del av 

hotellfastigheten), där ensamkommande kan bo. Stödet till barnen skulle sedan ges av 18-plus 

team. Hotellägaren är positiv vårt upplägg, och säger vidare att ett ytterligare antal rum nog 

kan disponeras om behov senare uppstår.  
 

Grundtanken i det tänkta upplägget verksamheten skissat är att en ensamkommande som 

anländer till Ljusdals kommun enligt avtal med Migrationsverket – skall kunna gå igenom tre 

steg på sin väg till vuxenlivet: 

 

1. Boende på Credo HVB. God man tillsatt. Vårdplan från socialsekreterare. 

Genomförandeplan som verkställs av Credo´s personal. Checklista över mognadsgrad 

och kunskaper. Efter en viss tid och efter viss utveckling så är man redo för att ta nästa 

steg. 
 

2. Stödboende, i enklare hotellrum. Vårdplan från socialsekreterare. Godkännande till 

flytt till stödboende från barnets Särskilt förordnade vårdnadshavare (SFV). 

Genomförandeplan som verkställs av18-plus team. Kontrakt med den juridiske 

vårdnadshavaren (SFV) kring regler och bidrag). Checklista över mognadsgrad och 

kunskaper. Efter en ytterligare tid och efter ytterligare utveckling så är man redo för 

att ta nästa steg. 
 

3. Boende i separat lägenhet. Fyllt 18 år. Behov av vidare insatser beslutat av 

socialsekreterare innan utflytt. Tackat ja till insatser från 18-plus. SFV/avslutad. 

Kontrakt med 18-plus kring regler och bidrag. Vårdplan från socialsekreterare. 

Genomförandeplan genomförs av 18-plus team. 

 

På detta sätt skulle idag kunna skapas cirka tiotalet platser på det nya stödboendet. Dessa 

platser skulle kunna fyllas med pojkar från Credo som har tillräcklig mognad och 

självständighet. Bedömning kring vilken person som kan klara av denna flytt och utvecklas 

sker i så fall av socialsekreterare, efter samverkan med pojken själv och dennes SFV, men 

även delvis tillsammans med Credo och 18-plus. 
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§ 187 forts 

 

Om den kommande lagstiftningen följer lagrådsremissens utformning så kan verksamheten 

konstatera att 18-plus nuvarande upplägg stämmer väldigt väl med den kommande 

lagändringen. Den enda egentliga förändring som krävs är att en föreståndare behöver utses 

för att leda 18-plus verksamhet, vilken skall ha full rådighet över det aktuella boendet med 

avseende på personal, ekonomi och arbetssätt. I övrigt är rutiner och riktlinjer och arbetssätt 

på 18-plus väl anpassat för tillämpning i ett stödboende.  

 

Vad gäller tillsättande av en föreståndare för 18-plus så är processen med MBL-förhandling 

påbörjad inför en eventuell rekryteringsprocess av en enhetschef/föreståndare. När väl en 

föreståndare utsetts så återstår också att nämnden ger delegation till denne i sin 

delegationsordning. Det förefaller lämpligt att verksamheten förbereder förslag på lämpliga 

förändringar i nämndens delegationsordning. 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokollsutdrag ONAU § 232 daterat 2 november 2015  

 

Yrkanden 

 

Tommy Olsson (C), László Gönczi (MP), Ove Schönning (S), Matilda Kavallin (MP), Maria 

Sellberg (V), Kennet Hedman (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0221/14 

 

§ 188 

 

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Med utgångspunkt i hur många ensamkommande barn som beräknas söka asyl genererar 

Migrationsverket ett årligt platsbehov utifrån hur ofta en asylplats i genomsnitt omsätts under 

ett år. Det totala behovet av asylplatser enligt denna prognos är sålunda planeringsunderlag 

för länsstyrelserna.  

 

Länsstyrelserna fördelar sedan asylplatserna i respektive län enligt en beräkningsmodell. 

Migrationsverkets har utifrån sin prognos för 2015 och 2016 genererat en beställning om att 

myndigheten har behov av 40 000 asylplatser i landet för 2016. Länsstyrelserna har sedan 

fördelat dessa platser utifrån den tidigare beskrivna modellen. Ljusdals fördelningstal för 

2016 har nyligen av Länsstyrelsen fastställts ökat från 11 asylsökande barn 2015 till 96 

stycken 2016. Talet är således nästan nio gånger högre. Den kommun som inte skriver upp sin 

överenskommelse i med Länsstyrelse/Migrationsverket i enlighet med detta fördelningstal 

riskerar att i anvisningar av ensamkommande barn enligt steg 3 C få ”sota för” att man har ett 

”för lågt asyltal”. I praktiken har staten alltså medel via lagstiftning att ändå anvisa barn till 

kommuner oavsett storlek på avtal.  

 

Chefen för integrationsverksamheten presenterade i sitt bildspel ett förslag till en 

övergripande strategi för hur verksamheten kan tänkas försöka hantera detta. Nämnden kan 

behöva fatta snabbt beslut då en påskriven överenskommelse bör vara Migrationsverket 

tillhanda den 8 december 2015 – för att ej riskera steg 3 anvisningar. Dock kan enligt 

Länsstyrelsen en överenskommelse skrivas med start från och med 15 januari 2016 varpå 

beslut kan fattas på omsorgsnämnden i december 2015. 

 

Beslutsunderlag 

 

Powerpoint daterad 18 november 2015   

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24  

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0266/15 

 

§ 189 

 

Medborgarförslag gällande förbättra arbetsmiljön samt bättra 
kundservice inom hemtjänsten 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Eva Steen Andreassens medborgarförslag bifalles så till vida att omsorgsnämnden den 21 

oktober 2015 beslutade att tillsätta en referensgrupp för att utveckla hemtjänsten. 

 

 

Sammanfattning 

 

Den 15 september 2015 inkom ett medborgarförslag till Ljusdals kommun från Eva Steen 

Andreassen. Hon föreslår att det ska inrättas ett projekt inom hemtjänsten i Ljusdals kommun 

för att förbättra arbetsmiljön samt kundservice. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att delegera beslutanderätten till omsorgsnämnden i detta 

ärende. 

 

Eva Steen Andreassens medborgarförslag har beaktats inom omsorgsnämnden vilka redan 

hade planer på att inrätta en referensgrupp för att utveckla hemtjänsten i kommunen. Eva 

Steen Andreassens föreslår bland annat att ett likadant projekt som i Skönsmon i Sundsvall i 

Ljusdal. Omsorgsförvaltningen ska besöka Sundsvall och genomföra ett studiebesök på 

Skönsmons hemtjänst för att ta del av deras arbetssätt. 

 

Den 21 oktober 2015 beslutade omsorgsnämnden att en referensgrupp för hemtjänsten ska 

tillsättas. I gruppen ska ingå ledamöter från omsorgsnämnden, två representanter för 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) respektive Rådet för funktionshinderfrågor (RÅFF), två 

enhetschefer från hemtjänsten i kommunen och två tjänsteman från förvaltningen. 

 

Omsorgsnämndens ordförande Helena Brink blir sammankallande. Gruppen ska träffas första 

gången i november för att dra fram riktlinjer för gruppen och ta del av hur verksamheten 

fungerar. Gruppen ska verka för att utveckla framtidens äldreomsorg. 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokollsutdrag ONAU § 238 daterat 2 november 2015 

Protokollsutdrag KF 28 september 2015  

Medborgarförslag daterat 15 september 2015  

 

Yrkanden 

 

Tommy Olsson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
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§ 189 forts 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0049/15 

 

§ 190 

 

Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Två gånger per år redogör förvaltningen för de uppdrag de fått av nämnden. Till grund för 

sammanställningen i oktober 2015 ligger tidigare sammanställning från april 2015 samt en 

genomgång av protokoll och beslut från omsorgsnämnder fram till och med nämnden i 

september 2015.  

  

De beslut som markerades som klara vid genomgången i april 2015 har avförts från 

sammanställningen. I den aktuella sammanställningen används färgen grön för att markera att 

beslutet är verkställt, orange betyder att arbete pågår och rött verkställighet ännu inte 

påbörjats.  

 

Besluten ligger i datumordning, förutom de beslut där samma ärende förekommer flera 

gånger, då ligger dessa ärenden i följd i sammanställningen. 

 

Till kommande redovisning framkom önskemål från omsorgsnämnden att färgen rött inte ska 

betyda att verkställighet av beslutet inte är påbörjat utan istället att det får stora konsekvenser 

om beslutet inte verkställs omgående. Orange färg ska betyda att konsekvenserna av icke 

verkställt beslut är mindre. Grönt ska även fortsättningsvis betyda att beslutet är verkställt. 

Möjligheten att gradera besluten utifrån risk ska övervägas. Alla beslut som är gröna ska 

sparas i ett separat dokument för mandatperioden då de avförs från listan efter redovisning. 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokollsutdrag ONAU § 239 daterat 2 november 2015 

Sammanställning av ONs uppdrag till OF daterad 23 oktober 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0048/15 

 

§ 191 

 

Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden de förslag som skickats till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till grund för sammanställningen i oktober 2015 

ligger tidigare sammanställning från april 2015 samt en genomgång av protokoll och beslut 

från nämnder till och med nämnden i september 2015. 

  

Ärenden markerade med grönt är klara eller kan avfärdas från listan. Färgen orange innebär 

att ärendet pågår och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 23 oktober 2015  

Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till KS och KF 2015 daterat 23 oktober 2015  

 
 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0007/15 

 

§ 192 

 

Budgetuppföljning 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Enligt de prognoser som gjorts för omsorgsnämnden under året kommer nämnden att visa ett 

stort underskott vid årets slut. Utredningar har gjorts för att få klarhet i vilka kostnadsdrivare 

verksamheterna har och vilka besparingar som därefter ska göras. Verksamheterna jobbar 

med att genomföra möjliga besparingar. Exempel på detta är förändring av arbetsrutiner och 

strukturer inom individ- och familjeomsorg, uppföljning av beviljade hemtjänsttimmar samt 

genomgång av dubbelbemanning inom stöd och omsorg. 

 

Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun beslutade den 13 maj 2015 att ge omsorgsförvaltningen 

i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan i syfte att få ner kostnaderna med 2 procent under 2015. 

Alla chefer ska solidariskt spara 2 procent på det prognostiserade utfallet under resten av året. 

Uppföljning av åtgärderna för att minska förvaltningens kostnader ska följas upp på 

nämndens sammanträden under hösten 2015. 

 

Information har inhämtats från alla chefer angående vilket resultat deras åtgärder kommer att 

ge. Prognosen för vilka besparingar dessa åtgärder kommer att leda till 2015 är 6 miljoner 

kronor. Förutsättningar förändras och förvaltningen ser över verksamhet och åtgärder 

löpande. 

 

Beslutsunderlag 

 

Powerpoint Budgetuppföljning omsorgsnämnden daterad 18 november 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0191/15 

 

§ 193 

 

Internkontrollplan 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Internkontrollplan 2016 godkänns. 

 

2. Internkontrollplanen skickas till kommunens revisorer för kännedom. 

 

 

Sammanfattning 

 

Omsorgsnämnden har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en god intern kontroll 

inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att anta en plan för intern kontroll 

samt att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens 

verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 18 november 2015  

Internkontrollplan 2016 Omsorgsnämnden Ljusdal 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 

Kommunens revisorer 
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 Diarienummer 

   ON 0029/15 

 

§ 194 

 

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Har tagit del av informationen.  

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas, daterade den 9 november 2015, över delegeringsbeslut fattade oktober 2015 

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). 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 
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 Diarienummer 

     

 

§ 195 

 

Protokoll för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Har tagit de av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

 

För omsorgsnämndens kännedom till sammanträdet den 18 november 2015 fanns följande 

protokoll för kännedom: 

 

1. Protokollsutdrag från kf- delårsrapport 2015 för Ljusdals kommun, ON 6/15. 

 

2. Protokollsutdrag från ks- information från ON gällande prognos och planerade 

åtgärder. 

 

3. Protokollsutdrag från ks för kännedom- anställande av förvaltningschef för 

omsorgsförvaltningen. 
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 Diarienummer 

   ON 0290/14 

 

§ 196 

 

Omsorgsnämndens mål 2015-2018 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Målet under Bildning och utbildning: ”Minska antalet elever som inte har behörighet till 

gymnasiet på grund av sociala skäl”, ska utgå. 

 

2. Förvaltningens tjänstemän får i uppdrag att uppdatera indikatorer och målnivåer. 

 

3. Omsorgsnämndens mål antas utifrån gjorda förändringar i beslut 1 och 2. 

 

4. Omsorgsnämndens mål skickas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

Sammanfattning 

 

Den 29 september 2015 genomförde omsorgsnämnden en måldag med ledamöter och 

tjänstemän. Utifrån den dagen har förslag på mål för omsorgsnämnden arbetats fram utifrån 

fullmäktiges mål. En sammanställning av alla förslag har skickats ut till ledamöterna i 

omsorgsnämnden. Utifrån denna lista har de olika partierna prioriterat fullmäktigemån från ett 

till tre.  

 

Prioriteringslistan har diskuterats på arbetsutskottet som tog fram ett förslag till beslut för 

omsorgsnämnden mål 2016.  

 

Sett till budgetåret är målarbetet försenat i nämnderna. Omsorgsnämndens arbetsutskott vill 

dock driva arbetet vidare så snabbt som möjligt så att verksamheterna ska kunna ta fram 

enhetsmål inför planeringen för verksamhetsåret 2016. 

 

Förvaltningens förslag till beslut den 18 november 2015: 

 

1. Omsorgsnämndens mål antas. 

 

2. Omsorgsnämndens mål skickas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokollsutdrag ONAU § 235 

Sammanställning av omsorgsnämndens mål daterade 10 november 2015 

Prioritering av målformuleringar daterad 10 november 2015  
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§ 196 forts 

 

Yrkanden 

 

Helena Brink (C): Målet under Bildning och utbildning: ”Minska antalet elever som inte har 

behörighet till gymnasiet på grund av sociala skäl”, ska utgå. 

 

László Gönczi (MP): Förvaltningens tjänstemän får i uppdrag att uppdatera indikatorer och 

målnivåer. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande och finner att 

nämnden bifaller detta. 

 

 Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande och finner 

att nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0107/13 

 

§ 197 

 

Värdegrundsarbete  
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Godkänner handlingsplan och rapport avseende värdegrundsarbetet i 

omsorgsförvaltningen. 

 

2. Uppdrar åt förvaltningschefen att verkställa handlingsplanen och rapportera det fortsatta 

arbetet till omsorgsnämnden i enlighet med planen.  

 

 

Sammanfattning 

 

Enligt beslut i omsorgsnämndens arbetsutskott har arbetsgruppen för Värdegrund & Kvalitet 

omarbetat handlingsplanen till en rapport och en handlingsplan.  

 

Handlingsplanen innehåller tre avsnitt: 

1. Åtgärder för att förankra och bibehålla värdegrunden. 

2. Informationsarbete kring värdegrunden. 

3. Uppföljning och utvärdering av värdegrunden. 

 

Åtgärderna omfattar bland annat att värdegrunden ska användas då man gör genomförande-

planer, att den fortsättningsvis ska utgöra grund för samtal i alla arbetsgrupper och att den ska 

vara ett tema i medarbetarsamtal. Handlingsplanen beskriver också informationsåtgärder 

kring värdegrunden samt uppföljning och utvärdering.   

Rapporten beskriver arbetet med värdegrund från inledningen 2013 till idag under följande 

rubriker: 

1. Inledning 

2. Vad är en värdegrund och vad fyller den för funktion? 

3. Några grundläggande begrepp 

4. Värdegrundsarbetet i förvaltningen och dess resultat 

5. Uppföljning och utvärdering av värdegrunden 

 

Enligt handlingsplanen ska arbetsgruppen för värdegrund och kvalitet inom de närmaste 

månaderna ta fram ett arbetsmaterial till stöd för verksamhetsområden och enheter i det 

fortsatta arbetet med värdegrunden. Detta material ska visa på alternativa möjligheter att lägga 

upp de samtal man ska föra i arbetsgrupperna och även förtydliga genusperspektivet i detta 

arbete. 

 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-11-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

32 

 

§ 197 forts 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokollsutdrag ONAU § 234 daterat 2 november 2015  

Handlingsplan daterad 23 oktober 2015  

Rapport daterad 23 oktober 2015 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 

    

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-11-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

33 

 Diarienummer 

   ON 0014/15 

 

§ 198 

 

Sammanställning lex Sarah 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Efter halvårsskiftet har rapportering enligt lex Sarah inte bara minskat utan hittills helt 

upphört. Avvikelserapporteringen i Treserva fungerar däremot bra, vilket troligen är 

huvudorsaken till minskningen av lex Sarahrapporter. Ett mindre antal klagomål som gett 

anledning till utredningar har dock lämnats in, vilket kommer att redovisas i särskild ordning 

vid årssammanställningen efter årsskiftet.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2015  

Sammanställning lex Sarah daterad 2 november 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2015-11-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

34 

 Diarienummer 

   ON 0044/15 

 

§ 199 

 

Stipendium Frivilligcentralen, frivilligstipendium 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Kerstin och Lennart Djeerf tilldelas Frivilligstipendiet år 2015. 

 

 

Sammanfattning 

 

I början av oktober annonserade Ljusdals kommun om Frivilligstipendiet 2015. Sista svarsdag 

var den 26 oktober. Totalt har 14 ansökningar kommit in vilka presenterats för arbetsutskottet 

av anhörigkonsulent Jessica Pålsson och frivilligsamordnare Helen Törnqvist.  

 

Stipendiet avser att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det sociala området. Det 

delas ut till organisationer, sammanslutningar och personer som är bosatta och verksamma i 

Ljusdals kommun, eller har annan speciell anknytning till kommunen. 

 

Frivilligstipendiet delas ut i samband med den Internationella frivilligdagen den 5 december. 

Utdelningen sker i år onsdagen den 2 december. Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

 

Protokollsutdrag ONAU § 233 daterat 2 november 2015  

Sammanställning av ansökningar till Frivilligstipendium daterad oktober 2015 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-11-24 

Akt 

 

 

 

 
 


