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Beslutande Ledamöter
Yvonne Oscarsson (V), Ordförande
Liszl6 Gönczi (MP), 1:e vice ordförande
Kennet Hedman (M)
Victoria Andersson (M)
Tommy Olsson (C)
Maud Jonsson (L)
Desiré Eriksson (M) tjänstgörande ersättare för Per Gunnar Larsson (S)
Birgitta Ek (S) tjänstgörande ersättare för Vanja Isaksson (5)
Ove Schönning (S)
Ingela Gustavsson (V)
Stefan Andersson (SD)

Övriga deltagande Jörgen Brink (C), ej tjänstgörande ersättare, § 178-180
Kenneth Forssell, tf förvaltningschef, § 178-196
Nicklas Bremefors, kommunchef, § 178
Marita Wikström, kvalitets- och utvecklingschef, § 184
Lennart Diamant, enhetschef IFO, § 185
Maria Carigren, persona1chef § 189
Margareta Nybom Persson, verksamhetsChef handläggarenheten, § 190-19 1
Asa Älander, nämndsekreterare, § 178-180, 182-196
Ulrica Swärd Bjitikofer, nämndsekreterare, § 181

Utses att justera Victoria Andersson

Justeriflgefls plats och td KommUflkst plan 5, kommuflhUset, Ljusdal, 20 18-12-05

Underskrifter
Sekreterare V Paragrafer § 178196

Åsa Ält{nder
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‘4onne Oscarsson
/ /1
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Victoria Andersson



LJUSDALSKOMMUN Sida
PROTOKOLL 2(28)

Omsorgsnämnden
1128

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum för anslags nedtagande 201 8 12-27
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Åsa Ä1inder
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§ 178 Dnr 00247/2018

Kommurichefen informerar

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet

För att omsorgsnämnden ska få en bild av hur planerna för Östernäsområdet
och ett nytt demensboende på Östernäs ser ut och hur långt processen har
kommit deltog kommunchef Nicklas Bremefors på omsorgsnämndens
sammanträde den 28 november och informerade om hur läget ser ut just nu.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018

Beslutsexpediering
2018-12-06
Akt

yrkande
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§ 179 Dnr 00042/2018

Förvaftnngscheten informerar 2018

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen,

Sammanfattning av ärendet

Tf verksamhetschef Kenneth Forssell informerade omsorgsnämnden om vad
som är aktuellt i förvaltningen.

Beslutsexpediering
2018-12-06
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 180 Dnr 00235/2018

Tillväxtverkets ndikatorer

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet

1mars 2018 kom regeringen med ett nytt stöd som ska stärka 30
socioekonomiskt utsatta kommuner. Detta regleras i förordning (2018:152)
om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner. Ljusdals kommun
var enligt Näringsdepartementet och Tillväxtverket en av dessa kommuner
som enligt förordningen får dela på 75 miljoner under 2018, 150 miljoner
2019 och 300 miljoner 2020-27.

Under 2018 kommer inga enskilda projekt att kunna få stöd, då är det är
istället fråga om medel för att starta det långsiktiga arbetet. Ljusdals
kommun har via kommunstyrelseförvaltflingen skickat in en ansökan och
den 30 oktober 2018 kom ett beslut om att ansökta medel har beviljats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018
Tillväxtverkets skrivelse daterad den 14 maj 2018

Beslutsexpediering
2018-12-06
Akt
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§ 181 Dnr00034/2018

Ljusdals kommuns frviWgstipendum 2018

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden utser Per Persson till 2018 års mottagare av
frivilligstipendiet.

2. För dagens beslut finns följande förutsättning: omsorgsnämndens
politiker, förvaltningschef, verksamhetschefer, nämndsekreterare ska inte
kunna tilldelas frivilligstipendiet.

3. Förvaltningen får i uppdrag att formulera en regel om vilka som kan få
och inte kan få stipendiet.

Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Hedersdiplom som omfattar allas insatser vid bränderna ska hängas upp på
central plats i Kommunhuset.

Sammanfattning av ärendet

Den 22 september annonserade Ljusdals kommun om Frivilligstipendiet
2018. Sista ansökningsdag var den 17:e oktober. Vid ansökningens slut hade
25 ansökningar kommit in vilka bifogas handlingarna.

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 den 6 december — d v s i nära anslutning till den
Internationella frivilligdagen den 5 december. Stipendiesumman uppgår till
20 000 kronor. Mottagaren av stipendiet är hemlig fram till utdelningen och
hemlighållande enligt 6 kap § 1 och § 2 offentlighets- och sekretesslagen
råder till dess att utdelningen är klar.

flandessinalur/!UtdrasbestYrkande
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2018
Tidigare stipendiater daterad den 20 september 2018
Nomineringar daterade från den 30 augusti 2018 fram till den 17 oktober
2018

Yrkanden

Maud Jonsson (L): Per Persson ska tilldelas stipendiet.

Ove Schönning (5), Liszlö Gönczi (MP), Kennet Hedman (M): bifall till
Maud Jonssons yrkande.

Låszlé Gönczi (MP): Hedersdiplom som omfattar allas insatser ska hängas
upp på central plats i Kommunhuset. Förslaget ska skickas till
kommunfullmäktige

Kennet Hedman (M): bifall till Låszlé Gönczis yrkande.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons
yrkande och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordföranden ställer vidare proposition om bifall eller avslag till Låszlé
Gönczis yrkande om hedersdiplom och finner att omsorgsnämnden bifaller
detta.

Beslutsexpediering
2018-12-06
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 182 Dnr00225/2018

Föreningsbidrag integrationsfrämjande insatser
redovisning 2017

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet

På omsorgsnämndens sammanträde den 23 augusti 2017 beslutades att
instifta ett föreningsbidrag för integrationsfrämj ande insatser. Detta bidrag
ska vara på 250 000 kronor/år och delas ut för verksamhet bedriven under
2018 och 2019.

2017 beviljades bidrag till verksamheter som skulle bedrivas under 2018 för
sex föreningar. Av dessa har Färila TF, Unitis, Röda Korset Ljusdal-Järvsö,
Ljusdals IF och Ljusdals internationella kvinnoförening redovisat hur de har
använt de beviljade medlen. Dessa redovisningar biläggs handlingarna samt
är ett villkor för att föreningarna ska kunna söka om förnyat bidrag för
verksamheter 2019.

Samtliga redovisningar visar att föreningarna har bedrivit de verksamheter
och aktiviteter de ha ansökt pengar för.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2018
Redovisningar daterade från 11 oktober 2018 fram till 19 oktober 2018

Beslutsexpediering
2018-12-06
Akt
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§ 183 Dnr00032/2018

Förenngsbdrag ntegratonsfrämjande insatser 2018

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden beviljar bidrag till Ljusdals internationella
kvinnoförening med 40 000 kronor.

2. Omsorgsnämnden beviljar bidrag till Ljusdals IF med 50 000 kronor.

3. Omsorgsnämnden beviljar bidrag till Färila TF med 50 000 kronor.

4, Omsorgsnärnnden beviljar bidrag till Eritreanska föreningen i Ljusdal med
32 500 kronor.

5. Omsorgsnämnden beviljar bidrag till Ni Vi Sport för dig i Ljusdal med
45 000 kronor.

6. Omsorgsnämnden beviljar bidrag till Ljusdal-Järvsö Röda korskrets med
32 500 kronor.

7. Redovisningen av föreningsbidraget för verksamhet 2019 ska vara
arbetsmarknads- och socialnämnden tillhanda senast 15 oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet

På omsorgsnämndens sammanträde den 23 augusti 2017 beslutades att
instifta ett föreningsbidrag för integrationsfrämj ande insatser. Detta bidrag
ska vara på 250 000 kronor och delas ut för verksamheter som bedrivs under
2018 och 2019.

Föreningsbidraget annonserades den 26 september 2018 med annons i
Ljusdals-Posten. Sista ansökan sattes till den 19 oktober 2018. Totalt kom
sex stycken ansökningar in till och med sista ansökningsdag. Av dessa
kommer alla sex från föreningar.

Förslaget på tilldelning baserar sig på vilken verksamhet det är sökt för samt
vad de som ansöker själva har uppskattat för budget — när detta har gjorts i

ansökan. För att inte en enstaka sökande förening ska få hela summan har en
fördelning gjorts utifrån inlämnade ansökningar.

Justerande sIgnatur Utdragsbestyrkande

/
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När det gäller ansökningarna från idrottsföreningarna avser de ansökta
medlen stärka befintlig verksamhet och fortsätta i enlighet med det som har
påbörj ats med bevilj ade medel för verksamhet 2018. Därför föreslås
fördelningen bli mindre än ansökt belopp.
De övriga ansökningarna har beviljats utifrån uppskattade kostnader och vad
de vill bedriva för verksamhet för eventuellt beviljade medel så långt det har
varit möjligt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2018
Ansökan från Ljusdals internationella kvinnoförening daterad den 19 oktober
2018
Ansökan från Ljusdals IF daterad den 19 oktober 2018
Ansökan från eritreanska föreningen daterad den 18 oktober 2018
Ansökan från Färila IF daterad den 17 oktober 2018
Ansökan från Ljusdal-Järvsö Röda korskrets daterad den 15 oktober 2018
Ansökan från Ni Vi Sport för Dig i Ljusdal daterad den 12 oktober 2018

Beslutsexpediering
2018-12-06
De sökande
Ekonomer
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 184 Dnr 00207/2016

UtveckUng av missbruksvård

Omsorgsnämnden beslutar
1. Uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheterna att projektanställa
en person att arbeta med lösningar på boende och sysselsättning för den
aktuella gruppen.

2. Tillskriva kommunstyrelsen att genom ägardirektiv ge Ljusdalshem
uppdrag att tillsammans med förvaltningen ta fram ett antal bostäder, köpta
hus eller modulbyggen för personer som behöver bostad.

Sammanfattning av ärendet

Regionens FoU (Forsknings- och utvecklingsenhet) har på uppdrag av
omsorgsnämndens arbetsutskott gjort en utredning om kommunens
missbruksvård. Ett antal personer både brukare och personer i ledande
funktioner inom både socialpsykiatri och inom missbruksvården har
intervjuats.

Det har sedan utmynnat i en rapport som FoU presenterade för
omsorgsnämnden i juni 2017. Uppdraget till förvaltningen blev att utifrån
utredningens förslag presentera hur en lösning skulle kunna se ut för Ljusdal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2018

Yrkanden

Ingela Gustavsson (V) och Lisz16 Gönczi (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Beslutsexpediering
201832-06
Kommunstyrelsen
Akt

Justernde signatur Utctragsbestyrkande

/,
477r
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§185 DnrOO2ll/2015

Skälig levnadsnivå inom ekonomiskt bistånd

Omsorgsnämnden beslutar
1. Följa Socialstyrelsens handboks riktlinjer att om dödsboet helt eller delvis
saknar tillgångar bevilja ett halvt prisbasbelopp för begravningskostnader.

2. Alla som uppbär försörjningsstöd har rätt till bistånd för bredband som
godkänd utgift i försörj ningsstödsnormen.

3. Bevilja bistånd till aktiviteter för barn i familjer som uppbär
försörjningsstöd. Vid prövning av särskilt tillägg för barns fritidsaktiviteter
bör jämförelse göras mellan angiven schablonnorm för fritid/lek samt den
faktiska kostnaden för fritidsaktiviteten. Barns delaktighet i olika
fritidsaktiviteter ska främjas sett till barnperspektivet.

4. Höja riksnormen under juni till och med augusti med 10 procent per barn
och månad för familjer som uppbär försörjningsstöd. Utöver detta görs en
individuell bedömning för lovaktiviteter för skolbarn.

5. Uppdra till förvaltningen att återkomma till arbetsmarknads- och
socialnämnden med information om frågan under våren 2019.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Socialstyrelsen har en kommun möjlighet att anta riktlinjer inom
ekonomiskt bistånd som ett stöd för handläggningen. Det gäller särskilt
biståndsansökningar som är vanligt förekommande, där handläggarna då för
ett stöd i den individuella bedömningen. De bedömningar som enheten för
försörjningsstöd finner angeläget att ha riktlinjer gällande är
begravningskostnader, bredband, aktiviteter för barn och lovaktiviteter för
skolbarn.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 20 18-11-14 § 63
Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2018

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Deslutsexpedlering
20181206
Akt
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§ 186 Dnr00248/2018

Remiss gäNande moflon från Mare MiN (LB) gäNande
inrättande av tjänst som ädreombudsman/kvinna
Ljusdals kommun

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

2. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att formulera ett remissvar till
omsorgsnämnden och beslutet ska fattas senast i mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen skickade den 26 oktober 2018 ut en remiss gällande
motion från Marie Mill (LB) gällande inrättande av tjänst som
äldreombudsman/kvinna i Ljusdals kommun. Remissvaret ska vara
kommunstyrelsen till handa senast den 31januari 2019.

1 enlighet med ett tidigare beslut i omsorgsnämnden ska remisser — när så är
möjligt - anmälas som informationsärende på ett sammanträde och beslut ska
tas på sammanträdet därefter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-09-24 § 108
Motion daterad den 17 augusti 2018

Yrkanden

Yvonne Oscarsson (V), Kennet Hedman (M), Läszlé Gönczi (MP) yrkar på
att remissvaret ska besvaras av omsorgsnämnden senast mars 2019.

Beslutsexpediering
2018-12-06
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 187 Dnr00214/2018

Remss angående änsöverenskomm&se om
samverkan inom mssbruks- och beroendeområdet
Gäv’eborgs än

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

2, Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att lyfta ärendet till
arbetsmarknads- och socialnämnden i januari 2019.

Sammanfattning av ärendet

Region Gävleborg skickade den 18 september 2018 ut en remiss gällande
länsöverenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendeområdet
i Gävleborgs län. Remissvaret ska vara Region Gävleborg till handa senast
den 31januari 2019. Omsorgsnämndens svar kan fastställas på
sammanträdet den 12 december 2018 eller lämnas över till kommande
arbetsmarknads- och socialnämnd för svar på sammanträdet i januari 2019.

1 enlighet med ett tidigare beslut i omsorgsnämnden ska remisser — när så är
möjligt - anmälas som informationsärende på ett sammanträde och beslut ska
tas på sammanträdet där efter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018
Remissmissiv daterat den 20 augusti 2018
Remiss daterad den 2 oktober 2018

Beslutsexpediering
2018-12-06
Akt

flass9naturUtdra9sbestYrkande
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§ 188 Dnr00242/2018

Remiss gällande KajvaN

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden fastställer förvaltningens remissvar.

2. Remissvaret skickas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att omsorgsförvaltningen i uppdrag av dess nämnd fått i
uppdrag att utforma ett remissvar gällande driften av Kajvall ges följande
svar.

Kajvall är en anläggning som ägs av Ljusdals kommun och som i olika
omgångar har drivits av externa arrendatorer. Som framgår i protokoll från
kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott (Dnr 00345/2018) synes det
vara svårt att utifrån tidigare och nuvarande organiserad drift, få ekonomin
för anläggningen att gå ihop och således bära sig ekonomiskt. Det är dock en
anläggning som har både kulturellt, nostalgiskt samt historiskt värde för
Ljusdals kommun och dess invånare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2018
Protokollsutdrag omsorgsnämndens arbetsutskott 20 18-11-14 § 66
Protokollsutdrag kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 2018-09-18
§ 102
Protokollsutdrag omsorgsnämnden 2018-10-31 § 169

Yrkanden

Läszlö Gönczi (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsexpediering
201842-06
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 189 Dnr00255/2018

Sjukfrånvaro 2018

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet

Redovisningen avser perioden januari — september 2018 då vi ännu inte har
statistiken för oktober 2018. Inledningsvis ges en kort redovisning av hur
sjukfrånvaron ser ut förvaltningsvis och totalt i kommunen kvartal 3 2018
samt totalt för perioden januari — september 2018, se bilaga 1.

Sjukfrånvaron kvartal 3 -18 är totalt för hela kommunen 7,8 %. För
förvaltningarna är siffrorna följ ande:

KLK 5,1%
SUF 5,5 %
UF 6,0%
OF 9,5%

För perioden januari — september -18 är siffran 9.0 % totalt för hela
kommunen (vid halvårsskiftet, januari -juni -18, var siffran 9,6 %). Det kan
konstateras att siffran för kvartal 1 -18, dvs januari — mars - 18, var 10,7 %
vilket negativt påverkar totalen hitintills för -18. Den höga sjukfrånvaron
under januari — mars -18 kunde, som tidigare redovisats till
kommunstyrelsens personalutskott, härledas till influensasjukdom hos
kommunens medarbetare. För helåret 2017 var den totala sjukfrånvarosiffran
9,1 %.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2018
Presentation daterad den 19 november 2018

Beslutsexpediering
2018-12-06
Akt
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§ 190 Dnr00027/2018

Ej verkstäNda besut enNgt 4 kap 1 § och rapporterng
enNgt 16 kap 6f § sociatjänstIagen 2018

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

2. Sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens
revisorer för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

För 3e kvartalet 2018 fanns totalt 15 rapporteringar till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) på beslut som inte verkställts inom 3 månader.

Lagrum SoL Äldreornsorg
Vård-och omsorgsboende: Av de fyra inrapporterade ärenden är tre
verkställd. Det fjärde ärendet hade tackat nej till erbjudet boende vid två
tillfällen och avled innan nytt erbjudande hann ges.

Korttidsplats i form av växelvård: Två ärenden inrapporterat. 1 båda fallen
har det erbjudits växelvårdplats inom tidsramen men i båda fallen tackade
kund nej till erbjudandet.

Lagrum Sol Stöd och omsorg
Vård-och omsorgsboende: Ett ärende rapporterat. Tillhör socialpsykiatri
Svårt för verkställigheten att hitta lämpligt boende. Beslutet verkställs för
närvarande på köpt korttidsplats i annan kommun.

Lagrum LSS Stöd och omsorg
Kontaktperson: Tre ärenden rapporterade, Ett ärende med beslut 171102 är
verkställt 180801. Ett ärende är avslutat då behov av kontaktperson inte finns
längre. Ett ärende hade tidsbegränsat beslut som gick ut 180927. Ny ansökan
har inkommit. 1 samtliga tre ärenden har verkställigheten haft svårt att hitta
lämplig uppdragstagare.

Avlösarservice i hemmet: Ett ärende rapporterat. Beslutet var tidsbegränsat
och avslutades utan att verkställas 180107. Verkställigheten har haft svårt att
hitta lämplig uppdragstagare. Ny ansökan har inkommit.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Ledsagarservice: Ett ärende inrapporterat. Beslutet är inte verkställt på grund
av att kund vill avvakta till i höst.

Bostad för vuxna, särskilt anpassad bostad: Två ärenden inrapporterat med
beslutsdatum från maj 2017 samt januari 2018. På grund av ärendenas
karaktär kan de inte verkställas i verksamhetens gruppbostäder. Särskild
anpassning i form av om/tillbyggnad behövs, vilket är på gång.

Bostad med särskild service (socialpsykiatri): Ett ärende inrapporterat.
Svårigheter med verkställighet på grund av familjesituation och tveksamhet
inför flytt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2018
Rapportering ej verkställda beslut daterad den 16 november 2018

Beslutsexpediering
2018-12-06
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§191 DnrOOl7l/2017

TWämpnngsriktNnjer för bståndshandäggnng enNgt
SocaItjänsflagen

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden antar nya tillämpningsriktlinjer för
biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen.

2. Riktlinjen ska implementeras från och med 1 februari 2019.

Sammanfattning av ärendet

Behovet av nya och förtydligande tillämpningsriktlinjer för
biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen har uppmärksammats av
förvaltningen, men även under diskussion i främst arbetsutskott och på
beredningar. Arbetet har med att ta fram utkast har gjorts och nu finns
förslag på nya riktlinjer att ta ställning till.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2018
Protokollsutdrag omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-11-14 § 59
Tillämpningsriktlinjer daterade den 19 november 2018

Beslutsexpediering
2018-12-06
Akt

Justeranes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 192 Dnr 00005/2018

Sam manträdesdagar 2019

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden antar föreslagna sammanträdesdagar för
ornsorgsnämnden 2019.

2. Omsorgsnämnden antar föreslagna sammanträdesdagar för
arbetsmarknads- och socialnämnden 2019.

Sammanfattning av ärendet

Alla politiska sammanträden under ett kalenderår planeras gemensamt på
kommunkansliet för att ärendegången från nämnder till kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige ska vara
smidig och funktionell.

Under 2018 togs ett beslut om att fo••rändra nämnds- och
förvaltningsorganisationen, vilket innebär att omsorgsnämnden inför 2019
behöver fatta beslut om två sammanträdeskalendrar. Samtidigt som beslutet
om ny organisation togs beslutades även om att sportiov, påsklov och
höstlov ska vara rnötesfria.

Omsorgsnämnden
Under 2019 är omsorgsnämnden planerad till onsdagar. Omsorgsnämnden
sammaträder företrädelsevis i Ljusdaissalen. För omsorgsnämnden finns 11
sammanträden utlagda för 2019, men den nämnd som tillträder den 1 januari
2019 har att ta ställning om man ska nyttja samtliga planerade mötesdagar
till nämndssammanträden eller om man ska begränsa antalet sammanträden
till de sex sammanträden man behöver ha i samband med ekonomiska beslut
och övriga beslut som regleras i reglementet.

Eventuella avvikelser gällande dagar eller platser markeras tydligt i
sammanträdeskalendern för 2019.

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Under 2019 är arbetsmarknads- och socialnämnden planerad till tisdagar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden sammaträder företrädelsevis i
Ljusdalssalen. För nämnden finns 14 sammanträden utlagda för 2019. Detta

Justerances signatur Utdragsbestyrkande
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beror på att den nya arbetsmarknads- och socialnämnden behöver besluta om
arbetsutskott i den nya organisationen.

Under januari till februari är därför dubbla nämnder inpianerade så att
lagstadgade tidsperioder ska kunna uppfyllas. Under första kvartalet bör
kommunfullmäktige ta ställning till om nämnden ska tillåtas ha ett
arbetsutskott eller ej.

Eventuella avvikelser gällande dagar eller platser markeras tydligt i
sammanträdeskalendern för 2019.

Förutom dessa inplanerade möten behövs ibland extra sammanträden för
brådskande ärenden vilket framförallt gäller individärenden inom individ-
och familj eomsorgen vilka ska vidare till rättsliga instanser för beslut, det
vill säga ansökan om 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.

Önskemål om sådana extra sammanträden ska alltid komma via enhetschef
på individ- och familj eomsorgen till arbetsmarknads- och socialnämndens
ordförande som ger nämndsekreterare i uppdrag att organisera kallelse och
handlingar till sådant sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2018
Förslag sammanträdesdagar arbetsmarknads- och socialnämnden 2019
daterat den 19 november 2018
Förslag sammanträdesdagar omsorgsnämnden 2019 daterat den 19 november
2018

Beslutsexpediering
2018-12-06
Akt

JusterancJs signatur Utclragsbestyrkande
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§ 193 Dnr 00213/2018

Samarbete meNan sko’a och omsorgsförv&tnngen

Omsor2snämnden beslutar
1. Förvaltningen uppdras att påbörja ett arbete i syfte att skapa ett
strukturerat samarbete mellan skola och socialtjänst,

2. Återrapport till arbetsmarknads- och socialnämnden kring hur samarbetet
har utvecklats skall ske i februari 2019.

Sammanfattning av ärendet

På ärendeberedning har det väckts tanken att ett förbättrat samarbete mellan
skola och socialtjänst är behövligt.

Vissa försök har tidigare gjorts att starta upp sådant samarbete, men det har
fallit bland annat eftersom att det inte funnits något tydligt uppdrag till
förvaltningen att prioritera detta.

T,f, förvaltningschef menar att ett tydligt uppdrag till förvaltningen bör
kunna vara ett bra avstamp för att över tid kunna leverera konkreta idéer till
samverkan.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag omsorgsnämndens arbetsutskott 20 18-1 1-14 § 64

Yrkanden

Kennet Hedman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsexpediering
2018-12-06
Akt

dragsbesyrkande
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§ 194 Dnr00026/2018

Redovisning av d&egerngsbesIut
omsorgsförvatnngen 2018

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet

Listor redovisas, daterade den 16 november 2018, över delegeringsbeslut
fattade i oktober 2018 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och
stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade
(LSS) inom stöd och omsorg samt över delegeringsbeslut inom individ- och
familjeomsorgen avseende utredning och behandling, ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, lagen om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018
Tabell översikt delegeringsbeslut oktober daterad den 16 november 2018

Beslutsexpediering
2018-12-06
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 195 Dnr 00040/2018

Ärenden för kännedom 2018

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet

Till omsorgsnämnderis sammanträde den 28 november fanns följande
ärenden för kännedom:
1) Nu finns Strategin för ANDT-arbete i Gävleborg 2017-2021. Strategin har
arbetats fram av en styrgrupp med representanter från Polismyndigheten,
Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Skatteverket, Tullverket,
Länsstyrelsen och företrädare för kommunernas ANDT-samordnare och
tillsynshandläggare.

Med en regional ANDT-strategi hoppas Samhälisrådet bidra till att skapa en
gemensam plattform för samverkan för att ytterligare utveckla länets
förbyggande arbete och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart Gävleborg.

Samhällsrådet i Gävleborgs län har fastställt “Strategi för ANDT-arbetet i
Gävleborg 2017—2021”. Strategin finns att få i sin helhet för den som vill.

2) Överenskommelse om samverkan kung personer med psykisk
funktionsnedsättning mellan regionen och kommunerna i Gävleborg.

Kommuner och landsting/regioner har en skyldighet att beakta Konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättfliflg (2008). Den 1januari
2010 infördes bestämmelser i Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och
sjukvårdsiagen (HSL) som innebar skyldighet för kommuner och
landsting/regioner att ingå överenskommelser om samarbete i fråga om
personer med psykisk funktionsnedsättniflg.

Regionen och kommunerna i Gävleborgs län har genom denna
överenskommelse enats om ett antal förutsättningar för samverkan kring
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Överenskommelsen
beskriver respektive huvudmans ansvarsområden utifrån lagar och
författningar, samt den ansvarsfördelning som regionen och kommunerna i
länet enats om. Överenskommelsen ska utgöra grund och stöd för det
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fortsatta gemensamma arbetet mellan regionens och kommunernas
verksamheter på lokal nivå. Vid behov görs lokala rutiner för samverkan.

Överenskommelsen är giltig efter påskrift från samtliga kommuner samt
regionen, men då man är överens om innehållet så förväntas underskrifterna
mest vara en formsak.

3) Länsstyrelsen har kommit med ett beslut om fördelning av anvisningar
gällande mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning år 2019
till kommuner i Gävleborgs län. Enligt deras beslutade fördelning ska
Ljusdals kommun ta emot 16 personer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2018

Beslutsexpediering
2018-12-06
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 196 Dnr 00044/2018

UtbNdnngar och kurser 2018

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet

Campus Österlen bjuder in till utbildning om barnrätt i teori och praktik inför
att barnkonventionen blir lag den 1januari 2020. Utbildningen är tre
heldagar förlagda under en termin under vårterminen 2019. Utbildningen
kommer bland annat att ta upp teoretiska grunder, att upprätta
styrdokument/handlingspian, strategiskt barnrättsarbete,
barnkonsekvensanalyser och barnbokslut. Målgruppen är olika förvaltningar
och sektorer till exempel socialtjänst, utbildning, hälso- och sjukvård samt
samhällsplanering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2018

Beslutsexpediering
2018-12-06
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


