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Datum

Omsorgsnämnden
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Diarienummer

ON 0020/15
§ 162

Verksamhetsredovisning - integrationsverksamheten 2015
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.
2. Handlingarna i ärendet skickas till kommunstyrelsen för kännedom.
3. Föreslår till kommunstyrelsen att integrationsverksamheten får dra ärendet på
kommunstyrelsen snarast då det ökade antalet asylsökande påverkar hela kommunen.
4. I redogörelsen till kommunstyrelsen ska preliminär ekonomisk uträkning för det utökade
antalet asylsökande finnas med.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Flyktingsituationen internationellt och nationellt
Flyktingsituationen i världen påverkar idag i högsta grad integrationsverksamheten och
Ljusdals kommun. Som ett exempel har 12 miljoner människor (av total 20 miljoner
innevånare) tvingats på flykt från sina hem i Syrien. Cirka 6,5 miljoner av dessa är
internflyktingar inom Syriens gränser och cirka 5,5 miljoner har flytt till omkringliggande
länder såsom Jordanien, Libanon och Turkiet.
Situationen i Syrien har starkt bidragit till att det totala antalet personer som söker asyl i
Sverige har ökat - från cirka 30 000 år 2011 till cirka 80 000 under 2014.
Under 2015 har situationen fram till och med augusti sett likartad ut som 2014 – vilket också
föranledde Migrationsverket att tro på en något sänkt totalt antal asylsökande i sin juliprognos, där man satte sitt planeringsantagande till 74000 asylsökande för 2015.
Dock har situationen under september och början av oktober 2015 dramatiskt förändrats. Till
och med september har cirka 75 000 personer sökt asyl i Sverige, varav Syrier står för cirka
en tredjedel av den numerären. I relation till tidigare år är ökningen under den senaste
månaden exceptionell.
Den dramatiska ökningen av antalet asylsökande under september och början av oktober har
föranlett en intensiv aktivitet hos Migrationsverket och Länsstyrelserna, i syfte att säkerställa
att antalet platser som finns tillgängliga för att husera asylsökande kan ökas. I skrivande stund
(8 oktober 2015) prognostiserar Migrationsverket att platserna kommer att ta slut inom en
veckas tid, såvida inflödet av asylsökande fortsätter i oförminskad takt. Det dagliga inflödet
ligger i början av oktober på cirka 1500 asylsökande vilket kan jämföras med 2011 då inflödet
låg kring ett hundratal asylsökande per dag.
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§ 162 forts
Sedan mitten av september hålls veckomöten per telefon med alla kommuner i länet,
Länsstyrelsen, Migrationsverket, Myndigheten för skydd och beredskap (MSB), gränspolisen,
samt räddningstjänsterna i länet. Syftet är dels att kartlägga vilka platser som kan finnas
tillgängliga i kommunerna för krissituationer, men också för att delge alla aktörer information
om det aktuella läget.
MSB har fått i uppdrag att på nationell nivå samordna ansvariga aktörers hantering av
flyktingsituationen. De har skickat ut en hemställan till samtliga länsstyrelser med ett antal
frågor för att få en kartläggning och bedömning av länets kapacitet att hantera
flyktingsituationen och skapa kontinuitet i verksamheten, på kort och lång sikt. Ljusdals
kommun har delgett Länsstyrelsen Gävleborg sina synpunkter inför deras lämnande av
uppgifter till MSB.
Läget inom integrationsverksamheten
Övergripande
Verksamhetschef har fått ett antal extra arbetsuppgifter i samband med att olika myndigheter
(Länsstyrelsen, Migrationsverket, MSB med flera) vill ha svar kring kommunens beredskap
för att skapa extra platser för asylsökande. Även i övrigt växer antalet instanser som vill ha
svar på frågor, ha uppgifter från verksamheten eller som vill få del av föreläsningar eller
studiebesök på olika sätt.
Flyktingenheten
Flyktingenhetens mottagande är i stort sett av samma storlek och karaktär som 2014. Inalles
har 118 personer mottagit till och med slutet av september, varav 21 kvotflyktingar.
Prognosen är att man kommer upp i ungefär samma totala mottagande som 2014 – det vill
säga cirka 195 personer, varav cirka 45 kvotflyktingar. Detta är alltså då cirka tre gr högre än
det totala mottagande vi låg på under 2011.
Flyktingenheten har enligt verksamhetschefens bedömning ett klart behov av att anställa
ytterligare personal för att orka med arbetsbördan. Idag finns det dessutom en planerad
pensionsavgång att hantera. Det föreligger alltså ett tydligt rekryteringsbehov.
Gränsen för den mängd personer som kan tas emot som kommunplacerade flyktingar med
uppehållstillstånd sätts idag i praktiken av antalet bostäder som finns tillgängliga. En
ytterligare flaskhals är tillgång till förskola, grundskola, Gymnasium och SFI-undervisning.
Credo 1-3
Credo HVB 1-3 har, sedan starten av det nya boendet Credo III, fungerat väl för de pojkar 1517 år som bor där. Vissa bekymmer har funnits med att hitta vikarier. Då ett nytt boende
tillkommit under året så har cheferna också behövt ägna en hel del tid åt att harmonisera
rutiner och riktlinjer och att arbeta med olika grupprocesser – i syfte att hålla en fortsatt god
kvalitet på alla boenden.
I slutet av september blev Credo anvisade två stycken ensamkommande asylsökande barn
enligt steg 4 – det vill säga utöver avtal. Verksamhetschef och enhetschef Credo hade tidigare
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gjort den bedömningen att verksamheten skulle kunna klara sig utan att få steg 4-anvisningar
under 2015. Dock kan konstateras att det extrema inflödet av barn under september/oktober
inte kunnat förutses på förhand.
Redan i september 2015 har alltså antalet asylsökande ensamkommande barn fördubblats
jämfört med den totala mängden under 2014. I Migrationsverkets interna prognoser beräknas
det ankomma mellan 1400 och 1800 barn/vecka under oktober månad. Detta skulle i så fall
motsvara ungefär 3,6 barn vecka för en kommun med Ljusdals förutsättningar, såvida inflödet
är oförändrat. Idag finns en plats tillgänglig på Credo totalt.
Att försöka skapa så många nya platser för ensamkommande är en rejäl utmaning. Credo har
nu påbörjat ombyggnad av vardagsrum till sovrum i de befintliga lokalerna. Detta kan
maximalt ge åtta tillgängliga platser.
Vidare tittar verksamheten över möjligheterna att skapa ett nytt boende, ett stödboende.
Stödboende är en ny form för boende för ensamkommande barn, som föreslagits i en
lagrådsremiss. Regeringen har aviserat att man kommer att skynda på denna lagstiftning så
mycket man förmår. Integrationsverksamheten undersöker nu vidare om det finns möjligheter
att ”i förtid” starta upp ett sådant stödboende för att möta upp behovet av nya boendeplatser
för ensamkommande asylsökande barn i Ljusdal.
18-plus
Verksamheten 18-plus har fungerat väl sedan två personal under året kompletterat
teamledaren. Det finns idag sju pojkar inskrivna på 18-plus. Alla har bedömts ha fortsatt
behov av insatser efter det att man fyllt 18 år och har tackat ja till insatsen 18-plus.
Tillsammans med teamledare på 18-plus har verksamhetschefen initierat en diskussion med
en hotellägare kring tanken på att starta ett stödboende med nyttjande av lokalerna i
hotellägarens fastighet. I så fall kan verksamheten inledningsvis disponera cirka 7-10 enklare
hotellrum i samma del av hotellfastigheten, där ensamkommande kan bo. Stödet till barnen
kan sedan ges av 18-plus team. Detta förutsätter dock som tidigare nämnts en lagändring.
Grundtanken om lagändringen går igenom 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. Till sist är man redo för att ta nästa steg.
2) Stödboende, i enklare hotellrum. Vårdplan från socialsekreterare. Godkännande till flytt
till stödboende från barnets Särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV). Genomförandeplan
som verkställs av18-plus team. Checklista över mognadsgrad och kunskaper. Till sist redo
att ta nästa steg.
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3) Boende i separat lägenhet. Fyllt 18år. Behov av vidare insatser beslutat av
socialsekreterare. 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 också cirka ett tiotal platser kunna skapas 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.
I dagsläget finns inget klart kring när ett stödboende skulle kunna tas i bruk.
Verksamhetschefens bedömning är dock att ett sådant kommer att bli nödvändigt för att
kunna klara att ta emot de barn som i framtiden anvisas till kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2015
Yrkande
Helena Brink (C): Handlingarna i ärendet skickas till kommunstyrelsen för kännedom.
Föreslår till kommunstyrelsen att integrationsverksamheten får dra ärendet på
kommunstyrelsen snarast då det ökade antalet asylsökande påverkar hela kommunen. I
redogörelsen till kommunstyrelsen ska preliminär ekonomisk uträkning för det utökade
antalet asylsökande finnas med.
Per Gunnar Larsson (S), Kennet Hedman (M): Bifall till yrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
2015-10-22
Akt
Kommunstyrelsen
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ON 0261/15
§ 163

Samordnad kommunal service, projekt Ramsjö
Omsorgsnämnden beslutar
1. Återremiss av ärendet till arbetsutskottet den 2 november 2015 med en konsekvensanalys
och en beskrivning av vad projektet innebär för omsorgsförvaltningen.
Sammanfattning
Kommunledningskontoret föreslår att den kommunala servicen i Ramsjö samordnas så att
aktuella förvaltningar respektive bolag samlar sina verksamheter i en gemensam organisation.
Organisationen föreslås drivas som intraprenad.
Huvudsyftet är att på ett nydanande sätt stödja landsbygdens utveckling.
Allmänna synpunkter
De speciella förutsättningar som gäller i Ramsjö ställer särskilda krav på en nytänkande,
effektiv och flexibel kommunal service. Det är nödvändigt och möjligt att uppmuntra lokala
krafter att samverka. Civilsamhälle, företag, privatpersoner, föreningar, alla kan de
tillsammans med kommunens verksamheter bidra till ortens situation. Detta är
utgångspunkten i kommunledningskontorets förslag.
Omsorgsförvaltningens förslag till beslut den 21 oktober 2015:
1. Godkänna förslag till yttrande angående samordnad kommunal service i Ramsjö.
Den 5 oktober 2015 redogjorde kommunchef, tillika tillförordnad socialchef, Claes Rydberg
muntligt för ärendet Samordnad kommunal service, projekt Ramsjö, på omsorgsnämndens
arbetsutskott.
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 5 oktober 2015:
1. Har tagit del av informationen.
Yrkande
Maud Jonsson (FP): Återremiss av ärendet till arbetsutskottet den 2 november med en
konsekvensanalys och en beskrivning av vad projektet innebär för omsorgsförvaltningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller detta.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ONAU § 191 daterat 5 oktober 2015
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret daterad 2 oktober 2015
Projekt Ramsjöbygden delrapport 1 daterad 20 augusti 2015
Tjänsteskrivelse omsosrgsförvaltningen daterad 20 oktober 2015
Yttrande omsorgsnämnden daterat 20 oktober 2015

Beslutsexpediering
2015-10-22
Akt
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ON 0007/15
§ 164

Budgetuppföljning 2015
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.

Sammanfattning
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.
Uppföljning per september.
Information har inhämtats från alla chefer angående vilket resultat deras åtgärder kommer att
ge. Prognosen för vilka besparingar dessa åtgärder kommer att leda till är 6 miljoner kronor.
Förutsättningar förändras och förvaltningen ser över verksamhet och åtgärder löpande.
Beslutsunderlag
Protokoll ONAU § 186 Budgetuppföljning daterad 5 oktober 2015
Uppföljning av åtgärder, per september daterad 21 oktober 2015

Beslutsexpediering
2015-10-30
Akt
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ON 0017/15
§ 165

Verksamhetsredovisning - handläggarverksamheten 2015
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Vård och omsorgsboende (vobo)
Under september har totalt tio personer blivit erbjuden vård- och omsorgsboende (vobo). Tre
personer har tackat nej till erbjudandet då boendet varit på fel ort. En av dessa tre kommer att
ta tillbaka sin ansökan. En person uppger som skäl att maken finns kvar i makarnas
gemensamma bostad och önskar därför ett vobo på hemorten.
I september 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 sju
nyansökningar om vobo inkommit. Det är sju personer som upptar korttidsplats i väntan på
vobo. För tillfället är det ingen som väntar på korttids/växelvårdsplats.
Betalningsansvar
Under september har omsorgsförvaltningen inte haft något betalningsansvar till Region
Gävleborg. Under januari-september har kommunen betalat 130 357 kronor för medicinsk
utskrivningsklara patienter. Årsbudget för utskrivningsklar 2015 är 500000 kronor.
Uppföljning av biståndsbeslut
Biståndshandläggarna har under hösten prioriterat hemtjänstuppföljningar och en enhetschef
är frikopplad på 50 procent för att hjälpa till med uppföljningar. Varje hemtjänstinsats har en
schablontid och i augusti var antalet timmar 13065 . I september är antalet timmar 12547, en
minskning på 518 timmar. Tre hemtjänstkunder har flyttat in på vobo under september vilket
bidrar till antalet minskade timmar. Prioriterade uppföljningar på de kunder som kommit hem
från sjukhus utgör den största minskningen av timmar men även enhetschefen som jobbar
med övriga uppföljningar har i vissa ärenden kunnat ta bort någon insats men i nästa ärende
kanske behövt utöka insatserna. Kunder hör även av sig själv och vill ta bort någon insats när
de upptäcker att de klarar mer på egen hand.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2015
Statistik daterad 8 oktober 2015
Beslutsexpediering
2015-10-30
Akt
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2015-10-21
Diarienummer

ON 0018/15
§ 166

Verksamhetsredovisning - äldreomsorgen 2015
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Hemtjänst
Inom hemtjänst har verksamheten under året haft mellan 455-470 kunder. Antalet timmar som
varit beviljade under året har som högst varit 13588 och det var i mars 2015. Äldreomsorgen
har tillsammans med handläggarenheten börjat arbeta aktivt med bland annat uppföljningar,
det har resulterat i en minskning av antalet beviljade timmar och de fortsätter att minska även
i september till cirka 12500 timmar.
Trygg hemgång
Projektet Trygg hemgång har startat. Det har varit rekrytering och introduktion för fyra
undersköterskor. Sjuksköterska och arbetsterapeut arbetar med information till berörda och
verksamheten tog hem den första utskrivningsklara kunden från sjukhus till hemmet under
vecka 43 2015.
Björkbacka vård- och omsorgsboende
Nedläggning av Björkbacka har verksamheten arbetat med sedan beslutet togs av
omsorgsnämnden i april 2015. Verksamheten har haft ett antal träffar med boende och
anhöriga där önskemål om boende har diskuterats. Under vecka 42 träffade verksamhetschef
och enhetschef de kunder och anhöriga som fanns kvar (fem personer) varav en flyttar till
annan ort och tre har fått erbjudande om boende och tackat ja med flytt till den 1 december
2015. En person kommer under november beredas boende utifrån önskemål och tillgång. Vi
räknar med att Björkbacka är utflyttat i början av december 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2015
Statistik daterad 8 oktober 2015
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2015-10-21
Diarienummer

ON 0220/15
§ 167

Skrivelse från Kommunala pensionärsrådet gällande offentliga
fixartjänster och subventionerade fotvård
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.
2. Önskemålet om offentlig fixartjänst samt subventionerad fotvård avslås.

Sammanfattning
Det har inkommit en skrivelse till kommunledningskontoret från PRO-föreningarna i Ljusdal
om offentlig fixartjänst och subventionerad fotvård. Föreningarna anser att Ljusdals kommun
bör införa en offentlig fixartjänst där pensionärer kan anmäla sitt behov och få hjälp med ex
byte av gardiner, fönsterputs, snöskottning och sandning mm. Tjänsten skulle enligt önskemål
beställas via hemtjänsten och att det upprättas en servicecentral.
Ljusdals kommun arbetar med lagen om valfrihetssystem, LOV, i hemtjänsten. Där har
kunder alltid möjlighet att beställa extratjänster som byte av gardiner, fönsterputs,
snöskottning och sandning mm av externa utförare. Vilka utförare som godkänts av Ljusdals
kommun finns på Ljusdals kommuns hemsida: ljusdal.se/LOV-fritt att välja äldreomsorg.
Omsorgsförvaltningen anser att någon sambandscentral för ovanstående frågor inte ska
införas för dessa tjänster. Ljusdals kommun har sedan ett antal år tillbaka infört en
servicetelefon som besvaras måndag-fredag 8-12 på telefon 0651/182 00. Där kan liknande
frågor ställas.
Angående subventionerad fotvård. Äldre personer löper stor risk för fallolyckor utifrån att de
äldre har besvär med fötterna. I Ljusdals kommun finns många fotterapeuter som utför den
tjänsten och som även gör hembesök vid behov.
Omsorgsförvaltningen anser inte att besök hos fotterapeut ska ske till någon subventionerad
taxa för pensionärer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2015
Tjänsteskrivelse daterad 15 juni 2015
Skrivelse från PRO daterad 10 juni 2015
Protokoll ONAU § 189 daterad 5 oktober 2015
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21

§ 167 forts
Beslutsexpediering
2015-10-30
Akt
Kommunala pensionärsrådet
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21
Diarienummer

ON 0262/15
§ 168

Referensgrupp för hemtjänst
Omsorgsnämnden beslutar
1. En referensgrupp för hemtjänsten tillsätts.
2. 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.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden föreslår att en referensgrupp för hemtjänsten tillsätts. I den gruppen ska
ingå ledamöter från arbetsutskottet, två representanter från Kommunala pensionärsrådet
respektive Rådet för funktionshinderfrågor, två enhetschefer från hemtjänsten i kommunen
och en ansvarig tjänsteman.
Ordförande Helena Brink blir sammankallande. Gruppen ska träffas första gången i november
2015 för att dra fram riktlinjer för gruppen och ta del av hur verksamheten fungerar. Gruppen
ska verka för att utveckla framtidens äldreomsorg.
Från omsorgsnämnden deltar följande ledamöter: Helena Brink (C), László Gönczi (MP),
Vanja Isaksson (S), Kennet Hedman (M), Ove Schönning (S), Per Gunnar Larsson (S), Ingela
Gustavsson (V), Maud Jonsson (FP), Maria Sellberg (V), Victoria Andersson (M), Matilda
Kavallin (MP).
Utöver fasta deltagare kommer olika tjänstemän bjudas in vid behov.
Beslutsunderlag
Protokoll ONAU § 187 daterad 5 oktober 2015

Beslutsexpediering
2015-10-30
Akt
Kommunala pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21
Diarienummer

ON 0024/15
§ 169

Ärendegranskning delegeringsbeslut handläggarverksamheten lagen om
särskilt stöd 2015
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen

Sammanfattning
På uppdrag av omsorgsnämnden har verksamhetschefen för handläggarenheten granskat två
utvalda utredningarna, två ärenden i lagrum lagen om stöd och service (LSS). I det ena
ärendet ansöker individen om insats enligt 9 § 6 LSS i form av korttidsvistelse utanför det
egna hemmet och i det andra ärendet ansöks det om insats enligt 9 § 9 LSS, i form av bostad
med särskild service.
Vid granskningen har granskningsnycklar framtagna av FoU Välfärd använts.
Båda utredningarna är välskrivna och stämmer väl med Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om dokumentation (SOSF 2014:5 ) ”Dokumentation i verksamhet som bedrivs
med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS”.
Beskrivning av ärendet
Ärende 1 – kille född 2006
Ansökan
Ansökan gäller korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Ansökan är väl dokumenterad men
vem som ansökt samt omfattning av insatsen saknas. I själva utredningen framkommer att det
är mamman som ansökt och att omfattningen är fem dygn/månad samt extra dygn under
sommar och jullov.
Utredning
Det framgår hur uppgifter i utredningen inhämtats samt att det getts samtycke till
handläggaren att andra än den sökande får kontaktas för inhämtande av uppgifter. Uppgifter
om funktionshinder och behov finns tydligt beskrivna. Personkretstillhörighet finns med och
vilket i detta fall var personkrets 1 vilket omfattar personer som har utvecklingsstörning,
autism eller autismliknande tillstånd. Barnperspektivet har beaktats. Det finns ingen
beskrivning av den sökandes sociala kontakter och nätverk vilket kan bero på att den sökande
på grund av sin funktionsnedsättnings sociala svårigheter att delta i lekar med andra barn.
Bedömning
Handläggarens egen bedömning och mål med insatsen framgår och målet är dels att avlasta
mamman men även sonens behov av frigörelse. Insatsen tillförsäkrar kunden goda
levnadsvillkor.
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21

§ 169 forts
Beslut
I beslutsdelen finns all den dokumentation med som krävs för att beslutet ska vara rättssäkert.

Ärende 2 - man född 1964
Ansökan
Skriftlig ansökan undertecknad av förvaltare och avser insats enligt 9 § 9 LSS, i form av
bostad med särskild service. Ansökan innefattar alla delar som krävs.
Utredning
Det framgår hur uppgifter i utredningen inhämtats samt att förvaltaren givet samtycke till
handläggaren att andra än den sökande får kontaktas för inhämtande av uppgifter. Uppgifter
om funktionshinder och behov finns tydligt beskrivna. Personkretstillhörighet finns med
vilket i detta fall var personkrets 3 vilket omfattar personer med varaktiga fysiska eller
psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd
eller service.
Det som saknas i utredningen är den sökandes familjesituation men tyvärr så finns det kunder
i vår verksamhet som inte har någon familj. För övrigt finns alla uppgifter med enligt
granskningsmallen.
Bedömning
Handläggarens egen bedömning och målsättning med insatsen finns tydligt beskriven.
Insatsen beviljas för att kunden genom individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen
ska känna trygghet och få sina psykiska, fysiska och sociala behov tillgodosedda för att uppnå
goda levnadsvillkor.
Beslut
I beslutsdelen finns all den dokumentation med som krävs för att beslutet ska vara rättssäkert.

Samlat omdöme om ärendegranskningen
Två mycket välskrivna utredningar där allt av vikt finns med för att kunna fatta ett rättsäkert
beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2015
Granskningsmanual daterad 9 oktober 2015
Utredning LSS daterad 8 oktober 2015
Granskningsmanual LSS daterad 9 oktober 2015
Utredning LLS man daterad 8 oktober 2015
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21

§ 169 forts
Beslutsexpediering
2015-10-30
Akt
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21
Diarienummer

ON 0153/14
§ 170

Gemensamma utgångspunkter beträffande riskbruk, missbruk och
beroende för vuxna över 18 år i Gävleborgs län
Omsorgsnämnden beslutar
1. Överenskommelsen mellan Gävleborgs läns kommuner, polisregion Mitt och Region
Gävleborg att utveckla förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av
berusade personer i Gävleborgs län antas.

Sammanfattning
Inledning och bakgrund
När LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer) trädde i kraft var tanken att
lagen skulle skapa förutsättningar för ett mer humant omhändertagande av berusade personer.
De vårdinriktade alternativen har enligt lagtexten företräde och kvarhållande i arresten anges
som en sista utväg. Missbruksutredningen konstaterade att utvecklingen inte gått den väg som
lagstiftaren tänkt sig och att polisen saknar den kompetens som krävs för att tillgodose
behovet av nödvändig medicinsk tillsyn.
Missbruksutredningen
Missbruksutredningen (S 2008:04)2 behandlade frågan om omhändertagande av berusade
personer enligt LOB i sitt slutbetänkande. Utredningen konstaterade att endast nio procent av
de som omhändertas förs till sjukvårdsinrättning. I de fall en person har behov av akuta
medicinska insatser har landstinget ett tydligt ansvar. Därutöver finns en stor grupp som vid
en första bedömning inte har ett akut medicinskt behov, men som befinner sig i ett
risktillstånd och därmed har behov av tillsyn och omvårdnad.
I propositionen God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården
(prop. 2012/13:777) valde regeringen att behålla den nuvarande ansvarsfördelningen mellan
landsting och kommuner. Det bedömdes att huvudmännen i samverkan med bl.a. Polisen
själva bör avgöra hur tillnyktringsverksamhet ska dimensioneras och organiseras, även
beträffande de personer som omhändertas enligt LOB. Detta skulle lämpligen kunna avgöras
inom ramen för lokala överenskommelser.
Stimulera lokalt och regionalt utvecklingsarbete
Enligt regeringsbeslutet S2014/2933/FST, daterad den 27 mars 2014, kommer Regeringen
under åren 2014 - 2016 fördela 35 miljoner kronor per år, varav Gävleborgs län har möjlighet
att erhålla minst 1 437 000 kronor per år under förutsättning att villkoren för detta uppfylls.
Syftet med medlen är att stimulera ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete där landsting,
kommuner och polisen gemensamt ska utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest av
de personer som omhändertas enligt LOB, så att den medicinska säkerheten och omsorgen
förbättras. Detta är särskilt angeläget då barn under 18 år omhändertas.
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21

§ 170 forts
Omhändertagande enligt LOB
Målet med den gemensamma satsningen är att genom att få till stånd en tydlig och varaktig
praxisförändring, ska färre personer som omhändertas enligt LOB föras till arresten jämfört
med idag. I stället ska personerna omhändertas på annat sätt så att fler kan fångas upp för
fortsatta stöd- och behandlingsinsatser.
Den 17 juni 2014 lämnades besked via Gävleborgs länslednings beredning att länets
kommuner, Polismyndigheten Gävleborg och Landstinget Gävleborg kommit överens om att
rekvirera medel för utveckling av LOB-omhändertagandet och tillnyktringsverksamhet i
Gävleborgs län.
Gemensamma utångspunkter (GU)
Gävleborgs läns ledningsgrupp för Gemensamma utgångspunkter (GU) - missbruk/beroende
tillsatte den 18 september 2014 en projektledning för utvecklingsarbetet. Den 26 september
2014 förankrades det planerade arbetet hos politiker i länets kommuner och landsting via
Nätverk Välfärd.
En utsedd arbetsgrupp med representation från parterna, har på uppdrag från
Ledningsgruppen utarbetat ett förslag till överenskommelse mellan parterna och förslag på
aktiviteter i syfte att utveckla LOB-omhändertagandet och tillnyktringsverksamhet i
Gävleborgs län.
Syfte och målbeskrivning
Syftet med utvecklingsarbetet är att eftersträva och utarbeta ett LOB-omhändertagande som
innebär att de individer som är i behov av medicinska insatser, omsorg och fortsatta stöd och
behandlingsinsatser får detta, samt att synliggöra barn och ungas särskilda behov vid
omhändetagande enligt LOB.
Målet med de planerade åtgärderna är att möjliggöra ett fortsatt arbete gällande alternativa
lösningar till förvaring i arrest av de personer som omhändertas enligt LOB, samt att stärka
samarbetet mellan Gävleborgs läns kommuner, Polisregion Mitt och Region Gävleborg.
Utgångspunkten för utvecklingsarbetet är en strävan efter samma möjlighet till medicinsk
säkerhet och omsorg samt stöd- och behandlingsinsatser oavsett var i länet brukaren bor.
Överenskommelse
Parterna ingår härmed en lokal överenskommelse att se över länets möjligheter att utveckla
alternativa lösningar till förvaring i arrest av de personer som omhändertas enligt LOB, så att
den medicinska säkerheten och omsorgen förbättras samt att fler brukare kan fångas upp för
fortsatta stöd- och behandlingsinsatser.
Parter att ingå överenskommelse
Polisregion Mitt
Region Gävleborg
Bollnäs kommun
Gävle kommun
Hofors kommun
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21

§ 170 forts
Hudiksvalls kommun
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun
Ockelbo kommun
Ovanåkers kommun
Sandvikens kommun
Söderhamn kommun
Beslutsunderlag
Missiv överenskommelse LOB: Överenskommelse mellan Gävleborgs läns kommuner,
Polisregion Mitt och Region Gävleborg att utveckla förbättrade stöd- och behandlingsinsatser
vid omhändertagande av berusade personer i Gävleborgs län daterad 16 september 2015
Överenskommelse mellan Gävleborgs läns kommuner, Polisregion Mitt och Region
Gävleborg att utveckla förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av
berusade personer i Gävleborgs län daterad 10 september 2015

Beslutsexpediering
2015-10-30
Akt
Region Gävleborg, Roger Larsson
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21
Diarienummer

ON 0290/14
§ 171

Omsorgsnämndens mål 2015-2018
Omsorgsnämnden beslutar
1. Återremiss av ärendet till arbetsutskottet den 2 november 2015.

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. Vid arbetsutskottet presenterade verksamhetsutvecklare och
kvalitetssamordnare en sammanställning av alla förslag.
Arbetsutskottet beslutade att sammanställningen från måldagen ska mejlas ut till
omsorgsnämndens ledamöter som senast den 26 oktober ska inkomma till nämndsekreterare
med en prioriteringslista där de föreslagna målen för varje fullmäktigemål ska prioriteras från
ett till tre för att antalet förslag till mål ska bli färre och materialet därmed mer överskådligt.
Prioriteringslistorna kommer att sammanställas och läggas på bordet på arbetsutskottet den 2
november 2015.
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.

Beslutsexpediering
2015-10-30
Akt
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21
Diarienummer

ON 0265/15
§ 172

Sammanträdesdagar omsorgsnämnden 2016
Omsorgsnämnden beslutar
1. Föreslagna sammanträdesdagar för omsorgsnämnden och omsorgsnämndens båda
arbetsutskott 2016 antas.

Sammanfattning
Alla politiska sammanträden under ett kalenderår planeras gemensamt på kommunkansliet för
att ärendegången från nämnder till kommunstyrelsens arbetsutskott och vidare till
kommunfullmäktige ska vara smidig.
Under 2016 är omsorgsnämnden även fortsättningsvis på onsdagar. Så länge Ljusdalssalen
inte går att använda är sammanträdena i Ljusdals Folkpark. Drygt två veckor innan
omsorgsnämnden infaller omsorgsnämndens arbetsutskott (AU) på måndagar. En vecka efter
ordinarie arbetsutskott är individ- och familjeomsorgens arbetsutskott (IFO-AU) där ONärenden måste justeras omedelbart för att hinna med utskick av handlingar till följande
omsorgsnämnd.
Ärendeberedning inför arbetsutskott och omsorgsnämnd inträffar onsdagar drygt två veckor
innan AU.
Förutom dessa inplanerade möten behövs extra arbetsutskott för brådskande ärenden vilket
framförallt gäller individärenden inom individ- och familjeomsorgen vilka ska vidare till
rättsliga instanser för beslut. Dessa brådskande ärenden gäller vård enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och
yttranden på överklaganden som måste in till rättslig instans inom viss tid.
Observera följande:
December 2015:
Anmälan av ärende till ON, AU, IFO-AU i januari sker i december, ärendeberedning i
december och handlingar klara innan jul till båda AU.
Januari 2016:
AU och IFO-AU samma dag; 11 januari 2016. Handlingar till ON klara 11 januari.
Juni 2016:
IFO-AU vid behov efter midsommar. Kom ihåg att anmäla ärenden innan sommaren om tidig
semester eftersom sista dag för anmälan till AU och ON i augusti är 18 juli och handlingar till
ordinarie AU ska vara klara 28 juli.
Augusti 2016:
Första mötet efter semestern är AU den 8 augusti, IFO-AU 15 augusti och ON 24 augusti.
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21

§ 172 forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2015
Schema över sammanträdesdagar daterad 13 oktober 2015

Beslutsexpediering
2015-10-30
Akt
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21
Diarienummer

ON 0029/15
§ 173

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2015
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Listor redovisas, daterade den 7 oktober 2015, över delegeringsbeslut fattade september 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
2015-10-30
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

25

PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21
Diarienummer

ON 0032/15
§ 174

Redovisning av aktualiseringar barn-, ungdoms- och vuxenärenden
individ- och familjeomsorgen 2015
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.
2. På IFO-AU i december ska individ- och familjeomsorgen redovisa ytterligare
bakomliggande orsaker till ökningen av barn- och ungdomsärenden med insats och
anledningen till att antalet utredningar inom vuxen har minskat.

Sammanfattning
Denna redovisning omfattar tidsperioden år 2013 till och med fjärde kvartalet 2015 avseende
aktualiserade ärenden inom verksamhetsområdena barn- och familjeenheten samt ekonomioch vuxenenheten inom individ- och familjeomsorgen. I rapporten redovisas också antalet
aktualiseringar som leder till utredningar. Antalet pågående insatser per månad samt antalet
individer som beviljats insats. En jämförelse över tid från år 2013 finns redovisat i diagram.
Familjerätt/familjehem redovisas inte i denna del.
Barn- och familjeenheten
Antalet aktualiseringar för barn- och ungdomsärenden fortsätter att öka, från 547 stycken
2013 till 755 stycken 2014. Den sista september 2015 ligger antalet aktualiseringar på 592
och fortsätter antalet ökningar i samma takt finns risk att verksamheten passerar fjolårets
siffra. Från och med augusti 2015 tillkommer också antalet aktualiseringar för
ensamkommande flyktingbarn som inte finns med in denna redovisning.
Vuxenenheten
För vuxenärenden är motsvarande siffra 339 stycken för 2013 och 454 stycken för 2014 och
288 den sista september 2015. Antalet aktualiseringar kan eventuellt komma att bli lägre för
2015 i jämförelse med 2014. Anmärkningsvärt är dock att man på vuxen hitintills i år har
inlett tio utredningar gällande lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Antalet aktualiseringar inom försörjningsstöd har sjunkit något och även antalet inledda
utredningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 oktober 2015
Statistik daterad 20 oktober 2015
Statistik daterad 13 oktober 2015
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Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21

§ 174 forts
Beslutsexpediering
2015-10-30
Akt
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21
Diarienummer

ON 0313/13
§ 175

Information gällande individ- och familjeomsorgens barn- och
familjeenhet
Omsorgsnämnden beslutar
1. Förvaltningen måste komplettera budget 2016 med de förväntade ökade kostnaderna för
individ- och familjeomsorgen. Dessa ska delges kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en skrivelse med syfte att stödet inom Treserva och
stöd vid rekrytering ska finnas att tillgå.
3. Förvaltningen får i uppdrag att ta kontakt med utbildningsförvaltningen i syfte att få
högskolor i närområdet att bedriva en högskoleutbildning till socionom på distans i
Ljusdal.
4. Har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Beskrivning av ärendet
Sedan hösten 2013 har enhetschefen för barn och familj på individ- och familjeomsorgen
lämnat information till omsorgsnämnden två gånger per år om situationen vid individ- och
familjeomsorgens barn och familjeenhet. Rapporten har omfattat en beskrivning av antal
ärenden, personalsituation och vilka åtgärder som planerats för att komma tillrätta med de
bekymmer som funnits.
Bakgrund
2013
Hösten 2013 var situationen mycket bekymmersam. Antalet ärenden var högre än året innan.
Antalet aktualiseringar uppgick år 2013 till 547 mot 517 år 2012. Flera barn än tidigare hade
placerats för vård utanför det egna hemmet, varav ett med lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU). Tre anställda var sjukskrivna och det var svårt att rekrytera
socialsekreterare med erfarenhet och kompetens av att utreda barn och unga. Därför föreslogs
en prioriteringsordning för att säkerställa barn och ungas behov av skydd och stöd. Åtgärder
för att göra Ljusdals kommun till en mer attraktiv arbetsgivare föreslogs med bland annat
särskild lönesatsning, kompetensplan och närmare samarbete med socionomutbildningarna.
2014
Under 2014 fortsatte antalet ärenden att öka. Antalet aktualiseringar ökade med 38 procent
från året innan, från 547 år 2013 till 755 år 2014. Det var fortsatt svårt att rekrytera
socialsekreterare med erfarenhet och kompetens av att utreda barn och unga. Migrationsverket
öppnade i januari 2014 ännu ett asylboende i Järvsö, Kulthammar. Därför ökade antalet
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2015-10-21

§ 175 forts
ensamkommande och övergivna barn som kom vid sidan av de avtal som kommunen hade
tecknat gällande integrationsverksamhetens HVB Credo. Enheten inrättade två
socialsekreteraranställningar för att klara uppdraget, en i maj 2014 och en i september 2014.
Det var nödvändigt att några gavs möjlighet att mer specialisera sig på detta. Det höga antalet
asylsökande i Järvsö gav en ökad arbetsmängd vid IFO utifrån anmälningar om oro för barn
som far illa av olika skäl och i vissa fall gällande övergivna barn när en familj fått ett
utvisningsbeslut och vårdnadshavare övergivit barnen.
År 2014 var 47 barn placerade i familjehem, varav 17 var ensamkommande barn vid sidan av
avtal. Dessutom var åtta ungdomar placerade vid behandlingshem under året. Verksamheten
hade aldrig placerat så många barn och unga med stöd av LVU tidigare. Skälen till
omhändertagandena var våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld, missbruk hos
ungdomar och omsorgssvikt hos föräldrar som följd av kognitiva funktionshinder. Placeringar
med stöd av LVU innebär en större arbetsinsats av både socialsekreterare och förste
socialsekreterare/enhetschef. I princip innebär ett LVU att en socialsekreterare måste kopplas
bort helt från övriga arbetsuppgifter i en månads tid när utredningen skyndsamt ska
färdigställas, tas upp i arbetsutskott och skickas till förvaltningsrätten.
I slutet av 2014 fick IFO ett tillskott av administrativ resurs för att återsöka ersättningar
gällande olika insatser för ensamkommande och andra asylsökande barn och deras föräldrar
hos Migrationsverket.
2015
Situationen i februari 2015 var bekymmersam men det fanns hopp. Migrationsverket hade
upphandlat ytterligare ett asylboende i Järvsö med ökat antal anmälningar om oro för barn
som följd. Dessutom hade Migrationsverket anvisat omkring 20 ensamkommande barn till
Ljusdals kommun som följd av att de haft släktingar vid något av de fyra asylboendena i
Järvsö. Enheten hade klarat att omplacera ungdomar från behandlingshem till familjehem och
hade endast kvar två ungdomar vid behandlingshem. Ett antal rekryteringar hade lyckats, både
avseende ordinarie personal och avseende anlitande av externa konsultföretag. Bland annat
hade en erfaren socialsekreterare rekryterats som förste socialsekreterare. Sjukskrivningarna
hade minskat, socionomtrainees hade anställts och enheten hyste gott hopp om att rekrytera
semestervikarier. Dessutom var enhetschefen övertygad om att den länsgemensamma
socialjouren skulle starta i maj 2015. Möjlighet att arbeta hemma någon dag per månad
provades och en särskild lönesatsning för de som arbetade med barnavårdsutredningar
gjordes.
Aktuell situation – nu är det pressat läge
Antalet ärenden verkar hamna på samma nivå som år 2014. Under de första nio månaderna
har 592 aktualiseringar gjorts. Förhoppningen är att takten minskat de sista månaderna så att
antalet inte ökar i förhållande till år 2014. Enheten inleder utredning i ungefär hälften av alla
aktualiseringar eller kopplar dem till pågående utredning. Antalet ensamkommande barn
fortsätter att öka, både vid Credo och vid sidan av avtalen. Det är svårt att finna familjehem i
närområdet för vissa ensamkommande. Därför har antalet placeringsresor ökat. Antalet
ärenden där det finns inslag av hedersrelaterat våld har ökat. Av nödvändighet krävs där
placering på annan ort. Det är omöjligt att hinna med att utreda alla nya familjehem i den takt
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som egentligen krävs. Även i år har antalet placeringar med stöd av LVU varit högt. I flera
fall har enheten under 2015 fått placera barn och ungdomar med stöd av LVU där
socialsekreterarna under längre tid sökt bilda allians med föräldrar och ungdomar för att finna
stöd för frivilliga åtgärder. Satsningen på Strukturerad hemmabaserad familjebehandling
(SHFB) har varit, och är, av stort värde.
Den länsgemensamma socialjouren startade inte förrän den 1 september 2015. Det innebar att
enheten fick fortsätta ha social beredskap under hela sommaren. Det här tärde på alla då
antalet semestervikarier var för få och många fick ta för många pass, därför blev inte
sommaren den period av vila som vi behövde.
Personalsituationen
Det stora bekymret är nu personalsituationen. Rekryteringen av semestervikarier var inte lika
lyckosam 2015 som 2014. Enheten saknade två vikarier på barn- och familjeenheten i år. Det
fanns inga att rekrytera. Semesterperioden löstes genom att socionomtraineen arbetade heltid,
en ny konsult och en tidigare medarbetare kom in fyra veckor under sin uppsägningsperiod.
Två av de enheten rekryterat under det senaste året har slutat sina anställningar inom ett
halvår. Det har varit socionomer som tidigare inte arbetat på socialkontor och som kommit
fram till att de hellre vill arbeta inom andra fält. Tre har slutat som följd av ny partner i annan
del av landet. Tre har slutat för att de fått arbete i sin hemkommun och inte vill pendla längre.
En har börjat på länsjouren. Ett par stycken har börjat som kurator inom landsting och skola.
En person är sjukskriven direkt som följd av arbetssituationen. Det har inte varit möjligt att
under hösten få in någon mer konsult. Enheten har i mitten av oktober 2015 8,15
socialsekreterare i tjänst av 16 möjliga.
Inspektion av Inspektionen för vård och omsorg
I början av oktober 2015 var Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på individ- och
familjeomsorgen. Deras kritik är omfattande. De har övervägt vitesföreläggande som följd av
de brister som finns.
Åtgärder
 Enheten kommer i fler fall att begära att utredningstiden för barnavårdsutredningar
förlängs.
 Enheten kommer i oktober att få en administrativ resurs som ska stödja socialsekreterarna
i att kommunicera beslut att utredning inletts, upprätta vård- och genomförandeplaner,
kontrollera dokumentation av förhandsbedömningar.
 Enheten har tagit emot alla fyra socionomstuderande som vill göra sin studiepraktik vid
IFO. De är alla fyra hemmahörande i kommunen.
 Enheten har annons ute för fältsekreterare, familjehemssekreterare, socialsekreterare barn
och unga, specialistsocionom vid mottagning för barn och unga samt socionomtrainee.
 Enheten har tre till fem konsulter på väg in efter jul. Konsulter kommer att behöva
användas under 2016 i stor utsträckning för att klara uppdraget innan rekryteringar
genomförts. Kostnaderna för detta kommer att vara fortsatt höga.
 Verksamhetschefstjänsten måste besättas för att den mer övergripande planeringen av
rekryteringsbehov, intern- och extern samverkan, utveckling av vårdinsatser, framtida
vårdupphandling och uppföljning av vårdavtal mm ska säkerställas över tid.
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Ingångslönerna måste höjas. Därefter behöver lönerna för erfarna också höjas. De fackliga
organisationerna kräver ett större lönespann för att det ska bli tydligt att det lönar sig att
arbeta kvar i Ljusdals kommun.
Övertid kommer att beordras och övertidsersättningar kommer att behöva utgå.
Möjligheten till hemarbete behöver utvecklas för att de som pendlar och även andra som
vill kunna arbeta hemma ska få göra det kanske upp till en dag per vecka. Frågan är dock
hur vi ska klara grundbemanningen för akuta situationer.
Inrättande av en mottagning kommer att avlasta socialsekreterarna det mest akuta och så
kommer de att slippa flera processer.
Enheten måste inrätta fler arbetsledartjänster. Det är nödvändigt att arbetslag om 5-6
socialsekreterare har en egen arbetsledare/chef. Detta gäller för hela IFO om
verksamheten ska skapa en mer stabil personalgrupp.
Verksamheten måste acceptera att det är i första hand nyexaminerade socionomer som
söker sig till Ljusdal. De behöver stöd för att utveckla en yrkesroll som socialsekreterare
med dess myndighetsutövning med allt vad det innebär utan att översvämmas av
otillräcklighetskänslor. Det är viktigt att det finns förutsättningar för att deras
arbetstillvaro ska vara begriplig, hanterbar och även meningsfull.
Det behövs ett bättre stöd avseende introduktion i individdatasystemet Treserva. Det är
otillräckligt med två administratörer för hela omsorgsförvaltningen med dess nära ettusen
anställda. Det har blivit bättre när vi fått 25 procent av resurs för individatasystemet
Treserva från 1 augusti 2014. Men den höga personalomsättningen innebär att det behöver
återkommande introduktionsutbildningar. Det finns inte tid till detta hos
administratörerna.
Verksamheten måste få hjälp i rekryteringsarbetet från kommunens personalenhet. Nu går
mycket tid från enhetschef, förste socialsekreterare och även socialsekreterare till bland
annat anställningsintervjuer. Kanske att det ska anställas särskilda HR-konsulter som är
inriktade på att tillgodose kommunens i allmänhet och IFOs i synnerhet behov av
kompetent personal?
Uppdrag måste ges till utbildningsförvaltningen att ta kontakt med högskolor för att se till
att en distansförlagd socionomutbildning sker i Ljusdal minst var fjärde år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 oktober 2015
Protokollsutdrag ONAU § 193 daterad 12 oktober 2015
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Redovisning av försörjningsstöd - och individ- och familjeomsorgen 2015
Omsorgsnämnden beslutar
1. Har tagit del av informationen.
2. Redogörelsen skickas till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning
Utbetalning av försörjningsstöd inom Ljusdals kommun fortsätter att minska.
Helårsprognosen pekar dock på cirka 2,5 miljoner kronor i överskott mot budget.
Den största enskilda orsaken till att få försörjningsstöd är arbetslöshet. Ensam man utan barn
(35 procent) och ensam kvinna utan barn (16 procent) är de största hushållsgrupperna som får
försörjningsstöd.
Enheten vuxen och försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorgen har haft en stor
omsättning av personal. Det har vidtagits ett antal åtgärder för att skapa en dräglig situation
för personalen. Ny personal har anställts under hösten vilka behöver läras upp.
Det pågår ett utvecklingsarbete, bland annat i samarbete med arbetsmarknadsenheten, med
målet att fler personer med beroende av försörjningsstöd ska bli självförsörjande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2015
Cirkeldiagram hushållstyper daterad 30 september 2015
Cirkeldiagram Varför får klienten försörjningsstöd daterad 30 september 2015
Cirkeldiagram Varför får klienten försörjningsstöd jan-aug, daterad 30 september 2015
Stapeldiagram 1 daterad 30 september 2015
Stapeldiagram 2 daterad 30 september 2015
Utrednings/projektdirektiv daterat 25 augusti 2015

Beslutsexpediering
2015-10-30
Akt
Kommunstyrelsen
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Remiss angående Föreningarnas Hus i Färila
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden förelår att Föreningarnas hus i Färila inte avyttras eftersom
omsorgsnämnden utreder ett framtida behov av dessa lokaler.
Sammanfattning
Från kommunstyrelsen har inkommit en förfrågan om synpunkter på användandet av
Föreningarnas hus i Färila. Omsorgsnämnden har diskuterat frågan sedan omsorgsnämnden
den 10 juni 2015. Omsorgsnämnden har gett omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda
behovet av Föreningarnas hus i Färila, detta utifrån ett behov av halvvägshus för individ- och
familjeomsorgen och det ökade behovet av bostäder åt det ökade antalet flyktingar som
kommer till kommunen.
Förvaltningens förslag till beslut den 10 juni 2015:
Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar
1. En övergipande lokalförsörjningsplan ska omgående arbetas fram i Ljusdals kommun.
Omsorgsnämnden beslutade den 10 juni 2015, § 109:
1. Ärendet remitteras till arbetsutskottet där yrkanden från omsorgsnämnden den 10 juni
2015 ska diskuteras.
Dessa yrkanden var:
 Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda om Föreningarnas hus i Färila skulle kunna
användas till något inom omsorgsförvaltningen.
 I den utredningen ska ingå kostnader för eventuella förändringar och reparationer av
fastigheten.
Arbetsutskottets förslag till beslut till omsorgsnämnden den 23 september 2015, § 161:
1. Föreslår kommunstyrelsen att Föreningarnas hus i Färila inte ska avyttras eftersom
omsorgsnämnden inte kan utesluta ett framtida behov av dessa lokaler.
Omsorgsnämnden beslutade den 23 september, § 157:
1. Ärendet återremitteras till IFO-arbetsutskottet den 12 oktober 2015.
Yrkande
Maud Jonsson (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller detta.
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Beslutsunderlag
Protokoll ON § 157 daterat 23 september 2015
Yttrande till omsorgsnämnden daterat den 24 augusti 2015
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