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 Diarienummer 

   ON 0041/12 

 

§ 148 

 

Svar till Inspektionen för vård och omsorg 
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 Diarienummer 

   ON 0002/13 

 

§ 149 

 

Bokslut 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delårsbokslut per juni 2013, helårsprognos 2013 och måluppfyllelse för juni 2013 

godkänns.  

 

2. Delårsbokslut per juni 2013, helårsprognos 2013 och måluppfyllelse juni 2013 skickas till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

 
 
Sammanfattning 

 

Delårsbokslut: Delårsbokslutet för omsorgsförvaltningen visar ett överskott på plus 3 840 

tkr. Delårsbokslutet per juni visar resultatet före hela semesterperioden. Det innebär att 

kostnaden för alla semestervikarier kommer under årets andra halva och påverkar därmed 

endast helårsprognosen. Det största underskottet finns inom stöd och omsorg och beror till 

stor del på personlig assistansärenden där kunderna fått ersättningen från försäkringskassan 

indragen helt eller delvis.  

 

Helårsprognos: Omsorgsförvaltningens prognos för helåret 2013 visar ett underskott på 

minus 10 420 tkr. Gemensamt för verksamheterna stöd och omsorg (SO) och äldreomsorg 

(ÄO) är att de under årets första månader haft en stor andel korttidsfrånvaro bland annat på 

grund av influensa, vilket gett stora vikariekostnader. Dessutom har utbetalningar av 

inarbetad flextid skett inför återgången till allmänna bestämmelser (AB) som skedde den 1 

mars. Avtalet AB innebär bland annat att personal har återgått till fasta scheman och de har 

även resurspass på annan arbetsplats. Tendensen verkar vara att detta skapar högre 

personalkostnader bland annat i form av ersättning för övertid och förskjuten arbetstid samt 

ökat antal timmar i schemat för att alla ska få ut sin heltid. Dessutom har administrationen 

kring schema och planering ökat. Även den obudgeterade utbildningssatsningen 

Omvårdnadslyftet ger högre personalkostnader för de som studerar på arbetstid. 

 

Individ- och familjeomsorgen har ett prognostiserat underskott för helåret 2013. Fortfarande 

har förvaltningen stora kostnader för familjehemsplaceringar och försörjningsstöd men detta 

vägs under året upp av en avsättning som gjordes 2010 för ett skadeståndkrav som nu avgjorts 

i rättsliga instanser till kommunens fördel. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat 

jämfört med 2012. 

 

Stöd och omsorg har ett beräknat underskott. Den största anledningen till det är att ett antal 

kunder fått sin personliga assistans från försäkringskassan indragen vilket lett till att 

kommunen måste täcka hjälpbehovet på annat sätt samt att nya kunder med stora behov 

tillkommit. På vissa boenden inom SO har behovet hos kunderna förändrats vilket lett till 

ökad bemanning och därmed högre kostnader. 
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§ 149 forts 

 

ÄO beräknas på helår visa ett underskott. Det huvudsakliga underskottet finns inom 

hemtjänsten. Där pågår fortfarande arbetet med att anpassa och förändra den egna 

verksamheten till modellen med ersättning per planerad timme. Inom verksamheten vård- och 

omsorgsboende skapas underskottet bland annat av kostnader för tomma lägenheter när 

verksamheten har vakanta platser och inte får in hyra och avgifter som planerat. En annan stor 

kostnad är livsmedel. Upphandlingen har återigen har blivit överprövad, kommunen är 

därmed avtalslös, och priserna fortsätter att vara högre än budgeterat. Dagverksamheten går 

med överskott eftersom resorna till och från verksamheten samt antal besök minskat. 

Kostnaderna gällande betalningsansvar mot sjukhus för utskrivningsklara patienter har 

minskat och visar ett överskott mot budget. 

 

Arbetsmarknadsverksamheten visar ett nollresultat. Högre kostnader för 

arbetsmarknadsinsatser vägs upp av det arbete som verksamheten utför i kommunens skogar 

vilket ger intäkter till verksamheten. 

 

Flyktingenhetens verksamhet finansieras med statliga medel och är därför nollbudgeterad. 

Om enheten visar ett över- eller underskott kvittas detta mot fonderade medel från tidigare år.  

 

Kostservice visar ett underskott. Underskottet beror till stor del på att 

livsmedelsupphandlingen återigen har blivit överprövad och det resulterar i att 

livsmedelskostnaden bli högre än budgeterat. En annan orsak är färre sålda kostportioner. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2013 

Delårsbokslut samt helårsprognos daterad 19 augusti 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0004/13 

 

§ 150 

 

Budget 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Vård- och omsorgsboendet Slottebo ska läggas ned och platserna flyttas till Tallnoret. 

 
 

Sammanfattning 

 

Befolkningsstatistik visar att kommunens innevånare som är 80 år och äldre kommer att ligga 

på samma nivå som nu fram till början av 2020-talet. Behovet av platser på vård- och 

omsorgsboende (vobo) har under större delen av 2012 minskat och fortsätter att minska. 

Omsorgsförvaltningen ser därför att det finns ett behov av att minska det totala antalet platser. 

När Ljusdals servicehus trygghetsboende är i bruk kan efterfrågan på vobo-platser minska 

ytterligare.  

 

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett besparingsförslag genom att se över 

nedläggning av ett vård- och omsorgsboende centralt i Ljusdal eller Björkbacka i Järvsö. 

 

I konsekvensanalyserna beskrivs nedläggning av platserna på Slottebo i Ljusdal alternativt på 

Björkbacka i Järvsö då de motsvarar en del av den besparing som behöver göras inför 2014. 

 

Omsorgsförvaltningen föreslår den 20 augusti 2013: 

 

1. Alternativ 1. Nedläggning av vård- och omsorgsboendet Slottebo samt att platserna flyttas 

till Tallnoret. 

 

2. Alternativ 2. Nedläggning av vård- och omsorgsboendet Björkbacka samt att platserna 

flyttas till andra enheter inom äldreomsorgens verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2013 

Konsekvensanalys nedläggning Björkbacka daterad 19 augusti 2013 

Konsekvensanalys nedläggning Slottebo daterad 19 augusti 2013 

 

Jäv 

 

Mona Wandel (SRD) anmäler jäv. Ersättaren Jenny Breslin (S) träder in i hennes ställe. 

 

Yrkanden 

 

Birgitta Ek (S), Yvonne Oscarsson (V), Bengt-Åke Jackas (MP): Vård- och omsorgsboendet 

Slottebo ska läggas ned. 
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§ 150 forts 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Birgitta Eks (S) yrkande och finner att 

nämnden bifaller detta. 

 

Omröstning begärs. 

 

Omsorgsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till Birgitta Eks förslag och Nej-röst för avslag till Birgitta Eks yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

 

Med sju ja-röster mot fyra nej-röster bifaller nämnden Birgitta Eks yrkande.  

 

Reservationer 

Maud Jonsson (FP), Marie-Louise Hellström (M), Kenneth Hedman (M) och Jörgen Brink 

(C) reserverar sig mot beslutet. 

 

Röstningsprotokoll 

 

Omröstningsprotokoll §  

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Markus Evensson (S) x   

Peter Engdahl (S) x   

Birgitta Ek (S) x   

Per Gunnar Larsson (S) x   

Jenny Breslin (S) x   

Yvonne Oscarsson (V) x   

Marie-Louise Hellström (M)  x  

Kenneth Hedman (M)  x  

Jörgen Brink (C)  x  

Bengt Åke Jackas (MP) x   

Maud Jonsson (FP)  x  

Summa: 7 4  

Totalt:  

 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0004/13 

 

§ 151 

 

Budget 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Förvaltningschefen Marita Wikström får i uppdrag att utreda hela förvaltningens 

organisation samt se över om det finns samordningslösningar över verksamhetsgränser för 

till exempel äldreomsorg och stöd och omsorg. 

 

2. Förvaltningen inför en restriktiv anställningspolitik. 

 

3. Tjänsten som kvalitetsansvarig ska stå kvar på åtgärdslistan. 

 
 

Sammanfattning 

 

Omsorgsförvaltningen visar i prognosen för 2013 ett underskott på cirka 10,4 miljoner kronor. 

Med anledning av underskottet har förvaltningen sett över ett antal möjliga åtgärder (enligt 

dokument åtgärdslista) för att minska kostnaderna. Besparingsförslagen har tagits fram i ett 

långsiktigt perspektiv för att även ge effekter under kommande år.  

 

Omsorgsförvaltningen föreslår den 20 augusti 2013: 

 

1.Omsorgsnämnden prioriterar vilka av de föreslagna åtgärderna som förvaltningen ska arbeta 

vidare med.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 20 augusti 2013 

Åtgärdslista daterad 20 augusti 2013 

Konsekvensanalys närvårdsavdelningen daterad 20 augusti 2013 

 

Yrkanden 

 

Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Hedman (M): Ge förvaltningen i uppdrag att utreda hela 

förvaltningens organisation. 

Kenneth Hedman (M): Förvaltningen inför en restriktiv anställningspolitik.  

Per-Gunnar Larsson (S): Tjänsten som kvalitetsansvarig ska stå kvar på åtgärdslistan. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag på Yvonne Oscarssons (V) yrkande och 

finner att nämnden bifaller detta. 
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§ 151 forts 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag på Kenneth Hedmans (M) yrkande och 

finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition bifall eller avslag på Per-Gunnar Larssons (S) yrkande och 

finner att nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0443/12 

 

§ 152 

 

Länsrapport 2011 Gävleborgs län angående ANDT arbetet med 
inriktning på samordning och samverkan, tillståndsprövning och tillsyn 
enligt alkohollagen och tobakslagen 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 
Sammanfattning 

 

Lennart Diamant, alkoholhandläggare, och Cecilia Tegelberg, folkhälsosamordnare, 

redogjorde för Gävleborgs länsrapport angående ANDT-arbetet med inriktning på 

samordning, samverkan, tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. 

 

Varje år genomför Länsstyrelsen Gävleborg en länsundersökning om hur det 

drogförebyggande arbetet samt alkoholhandläggningen sköts samt hur kommunen upplever 

att stödet från länsstyrelsen fungerar. 

 

Vart annat år gör CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) en 

undersökning om droganvändandet hos svenska ungdomar. Undersökningen är till viss del så 

detaljrikt att det går att utröna hur situationen ser ut för varje ort och skola. Denna rapport har 

funnits under lång tid vilket medför att det är möjligt att se utvecklingen i ungdomarnas 

droganvändning. 

 

Båda rapporterna är viktiga instrument när det gäller planerandet av det drogförebyggande 

arbetet samt tillstånd och tillsyn gällande alkohol- och tobaksarbetet i kommunen. 

 

Den senast mätningen av ungdomars drogvanor i årskurs 9 i Ljusdals kommun visar att allt 

fler ungdomar avstår från alkohol och ytterst få uppger sig har testat narkotika.  

När det gäller tobaksbruket följer inte ungdomarna samma framgångsrika nedgång som den 

vuxna befolkningen. Många ungdomar har testat vattenpipa och pojkarna står för högst andel i 

länet som röker och snusar. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2013 

Muntlig presentation. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0056/13 

 

§ 153 

 

Tillsyner enligt alkohollagen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av tillsynsbesök avseende alkohollagen, genomförda maj-juli 2013, 

godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas daterade den 7 augusti 2013 över tillsynsbesök avseende alkohollagen, 

genomförda under maj till och med juli 2013 av alkoholhandläggare, tillsynsinspektörer och 

polis.  

 

Under perioden maj till och med juni har 25 tillsyner utifrån alkohollagen genomförts och 

under juli 17 tillsyner. Sex fall föranledde påpekande. En utredning är inledd. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 20 augusti 2013 

Tillsyner alkohollagen daterad 7 augusti 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 
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   ON 0055/13 

 

§ 154 

 

Delegeringsbeslut alkohollagen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut alkohollagen under maj till och med juli 2013 

godkänns. 

 

 

Sammanfattning 
 

Listor redovisas daterade den 7 augusti 2013 över delegeringsbeslut fattade under maj till och 

med juli månad 2013 enligt alkohollagen avseende nytt tillstånd, tillstånd slutet sällskap, 

utökat tillstånd, tillfälligt tillstånd och återkallelse av serveringstillstånd på egen begäran. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 20 augusti 2013 

Delegeringsbeslut alkohollagen daterad 7 augusti 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0012/13 

 

§ 155 

 

Verksamhetsredovisning - Individ- och familjeomsorgen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Protokollsutdraget skickas vidare till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Sammanfattning 

 

Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser har ökat under juni och juli 2013. Till en 

del beror det på att återsökningen av pengar från staten vad gäller arbetsmarknadsinsatser 

släpar efter. 

 

Vid en jämförelse av perioden januari- juli ligger individ- och familjeomsorgen 650 tkr bättre 

än år 2012. Om återsökningen av pengar inte släpat efter så skulle detta resultat varit betydligt 

bättre. 

 

Antalet arbetslösa har stigit under sommaren. För juli var siffran 55 procent vilket är 4 

procentenheter högre än i maj. Denna tendens har förvaltningen även sett tidigare år. En 

förklaring kan vara att en del av de som gått ut gymnasiet inte fått sysselsättning. 

 

Sjukskrivna med intyg ingen ersättning ligger för juli på 12 procent. Den här gruppen har 

legat på en hög nivå under hela året, mellan 11 och 14 procent. 

 

Ej SFI klara ligger i juli på en rekordlåg nivå. Från att ha legat på i snitt 4 procent tidigare 

under året var det i juli endast 1 procent som fick försörjningsstöd av denna anledning. 

Antalet hushåll som fick försörjningsstöd har minskat under sommaren. För perioden januari 

till juli så är det 21 hushåll färre som fått försörjningsstöd jämfört med föregående år. 

 

Barn till föräldrar som får försörjningsstöd har ökat kraftigt under sommarmånaderna, från 

307 i maj till 354 i juli. Det är en ökning med 13 procent. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2 augusti 2013 

Sammanställning till nämnd daterad 28 augusti 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 

Kommunstyrelsen
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 Diarienummer 
   ON 0256/13 

 

§ 156 

 

Innovativ upphandling Vinnova Ramsjö  
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Inköp Gävleborg har beviljats 13,8 miljoner kronor av Vinnova till ett fyraårigt forsknings- 

och utvecklingsprojekt där målet är att hitta nya former för upphandling av måltidslösningar 

för äldre. Lösningarna ska även kunna tillämpas inom andra områden. 

 

Vinnova är en statlig myndighet under näringsdepartementet. Deras uppgift är att främja 

hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera 

behovsmotiverad forskning. Inköp Gävleborg är ägare av projektet som genomförs i 

Gävleborgsregionen. 

  

Fyra av Inköp Gävleborgs medlemskommuner har valts ut för pilotstudier: Gävle, Ljusdal, 

Ockelbo och Hudiksvall. Att valet föll på just dessa kommuner beror på att de har en bra 

geografisk spridning och storlek. Innehållet i pilotprojekten kommer att se olika ut. 

  

Omsorgsförvaltningen är tillsammans med omsorgsnämnden ansvarig för mat och måltider 

inom förskola, skola och äldreomsorg. I och med det ansvaret är det omsorgsnämnden som i 

juridisk mening är livsmedelsföretagare. Livsmedelsföretagaren ansvarar bland annat för att 

livsmedelslagstiftningen följs och att målen om säker mat och redlig hantering nås. 

Förvaltningen ser att det finns ett antal risker med att lägga ut hanteringen på en enskild 

restauratör, positivt är dock att det finns en vilja att i en liten ort själva driva och utveckla de 

verksamheter som finns på orten.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 14 augusti 2013 

Konsekvenser vid innovationsupphandling daterad 14 augusti 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 

 
 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 

   ON 0275/12 

 

§ 157 

 

Jämställdhetsintegrering 
 

Omsorgsnämnden beslutar  
 

1. Informationen noteras till protkollet.  

 

2. Kvarvarande medel från jämställdhetsintegrering av Beroendecentrum, 127 000 kronor, 

överförs till att finansiera del av tjänst för jämställdhetsstrateg i värdegrundsarbetet inom 

omsorgsförvaltningen.  

 

 

Sammanfattning 
 

Jämställdhetsstrategerna Malin Fundin och Anna Mann sammanfattar hur projektet med 

jämställdhetsintegreringen på Beroendecentrum i Ljusdal har fortlöpt.  

 

Jämställdhetsintegreringen på Beroendecentrum (BC), som pågått under våren 2013, har lett 

till förändrade rutiner och beteende som säkerställer en mer rättvis vård för både kvinnor och 

män.  

 

 En förutsättning för att bedriva ett kvalitetsarbete som jämställdhetsintegrering är att  

ledningen äger frågan och ger arbetet stöd, vilket ledningsgruppen har gjort. Arbetet har  

utmynnat i en rapport samt en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Handlingsplanen har  

chefer och personal varit med och tagit fram.  

 

Jämställdhetsintegreringen av Beroendecentrum har lett till: 

Frågar kvinnliga klienter om de är utsatta för våld i sin relation.  

Överför information till socialtjänsten när personalen får kännedom om att det finns barn i 

familjer där missbruk förekommer.  

Genom ökad information ska fler kvinnor söka till Beroendecentrum i ett tidigare skede.  

Kvinnor och män ges samma information kring gruppsamtal och medicinering. 

Påbörjat arbetet med en gemensam samsyn vad uppdraget som terapeut och sjuksköterska 

innebär.  

Gemensamt förhållningssätt inom arbetsgruppen.  

All statistik ska redovisas könsuppdelad.  

Bekönat uppdraget. 

Cheferna är informerade både från kommunen och från landstinget och har även deltagit vid 

några utbildningstillfällen.  

Implementera jämställdhet i sina rutiner. 

Använda de metoder och förhållningssätt som gruppen fått i utbildningen 

I introduktionsprogrammet för nyanställda; fylla på med jämställdhetsarbetet. Jämställdhet 

finns med som en punkt på dagordningen på arbetsplatsträffarna. 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 

§ 157 forts 

 

Kommunstyrelsen avsatte 250 000 kronor till omsorgsnämnden för jämställdhetsintegrering 

av Beroendecentrum oktober 2012. I dagsläget finns det 127 000 kronor kvar. För att fortsätta 

jämställdhetsarbetet inom förvaltningen bör dessa pengar föras över till värdegrundsarbetet då 

jämställdhetsstrategerna finns som resurs i det arbetet. Pengarna ska användas till att 

finansiera del av tjänst, då en av jämställdhetsstrategerna är anställd inom 

utbildningsförvaltningen.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 20 augusti 2013. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 

   ON 0254/13 

 

§ 158 

 

Sammanställning lex Sarah 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Redovisningen av första halvårets ärenden enligt lex Sarah noteras till protokollet. 

 

2. Redovisning av inkomna rapporter enligt lex Sarah ska vara en fast punkt på 

dagordningen.  

 

 

Sammanfattning 

 

Första halvåret 2013 har det inkommit 15 rapporter enligt lex Sarah. Av dessa gäller två inte 

kommunens verksamhet, varför de inta ska räknas med. Tre ärenden gäller misstänkta stölder 

av pengar från kunder. Se vidare sammanställningen i separat dokument.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2013 

Sammanställning lex Sarah första halvåret 2013 daterad 13 augusti 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 

   ON 0173/13 

 

§ 159 

 

För yttrande till samhällsutvecklingsförvaltningen, omsorgsnämnden, 
utbildningsnämnden, Ljusdals Energi och NärLjus gällande motion 
angående miljöplan 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Kommunfullmäktige föreslås tillstyrka motionen om miljöplan. 

 

 

Sammanfattning 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt lämnat en motion om att Ljusdals 

kommun ska ta fram en offensiv miljöplan. Omsorgsförvaltningen konstaterar att miljömål 

årligen formuleras och utvärderas inom omsorgsverksamheterna, men att en övergripande 

plan inte fastställts.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 14 augusti 2013. 

 

Yrkanden 

 

Yvonne Oscarsson (V) och Per Gunnar Larsson (S): bifall till motionen. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 

Kommunstyrelsen 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 

   ON 0190/13 

 

§ 160 

 

Samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden stödjer förslaget om samordnad fastighetsförvaltning. 

Kommunstyrelsen föreslås genomföra det nya organiseringen av kommunens 

fastighetsdrift.  

 

 

Sammanfattning 

 

Utredningen om en samordnad fastighetsförvaltning i Ljusdals kommun föreslår att de 

nuvarande bolagen Ljusdalshem och Ljusdals servicehus AB samt kommunens 

fastighetskontor slås samman och att verksamheterna samordnas.  

 

Det förefaller mycket rimligt att det finns stordriftsfördelar, synergier, möjligheter att 

effektivisera och naturliga avgångar vid en omorganisation. Det innebär även bättre 

förutsättningar för en tillfredsställande kompetensutveckling inom verksamheten.  

 

Alla vaktmästare, förutom dem som tillhör fritid och städ, kommer att ingå i en samordnad 

fastighetsförvaltning och tillhöra Ljusdalshem där Ljusdals kommun blir beställare.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2013 

Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingsförvaltningen daterad 6 maj 2013 

Fasticons kompetenskartläggning daterad 31 januari 2011 

Fasticons slutrapport daterad 8 april 2011 

 

Yrkande 

 

Maud Jonsson (FP): bifall förvaltningens förslag. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 

Kommunstyrelsen 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 

   ON 0232/13 

 

§ 161 

 

Förslag om utökning av antal platser för ensamkommande barn som 
mottages inom Ljusdals kommun 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Integrationsverksamheten förhandlar med länsstyrelsen om en utökning av Ljusdals 

kommuns mottagande av ensamkommande till totalt 18 platser. Utgångspunkten är ett så 

lågt antal asylplatser som möjligt inom det totala antalet. 

 

2. Verksamhetschefen på integrationsverksamheten och enhetschefen på Credo HVB 

uppdras att genomföra nödvändiga åtgärder för att klara mottagandet av ytterligare åtta 

barn inom Ljusdals kommuns HVB Credo.  

 

3. Verksamhetschefen på integrationsverksamheten och enhetschefen på Credo får i uppdrag 

att förankra kommande verksamhetsförändringar med de parter som berörs. 

 

4. Uppföljning skall ske i samband med ordinarie verksamhetsredovisning, eller när 

nämnden annars så begär. 

 

 

Sammanfattning 

 

Ljusdals kommuns boende för ensamkommande barn, Credo, har svårigheter att upprätthålla 

antalet asylplatser på Credo HVB (hem för vård och boende) och har därför skrivit tillfällig 

överenskommelse om sänkt antal asylplatser. Utöver det så träder en tvångslagstiftning i kraft 

vid årsskiftet, som kan innebära att kommunen tvingas ta emot fler ensamkommande barn än 

vad som står i den gällande överenskommelsen. Länsstyrelsen och Migrationsverket vill 

också se en tydlig plan för hur Ljusdals kommun planerar att komma till rätta med problemet 

att upprätthålla antalet asylplatser. Idag finns inga möjligheter att härbärgera barn på Credo 

HVB utöver de tio platser som överenskommits.  

 

Integrationsverksamheten föreslår att kommunen utökar antalet platser i sin överenskommelse 

om mottagande av ensamkommande barn. En utökning av totala antalet platser i 

överenskommelsen från tio till 18 platser innebär i så fall en utbyggnad av verksamheten till 

att kunna fysiskt härbärgera 20 barn. Detta skulle sammantaget göra det generellt lättare att 

upprätthålla antalet platser för asylsökande. Kommunen skulle skapa två tillgängliga 

”tomplatser” som kan användas exempelvis vid ”tvångsanvisning” utöver gällande avtal.  

 

Enligt bostadsbolaget Ljusdalshem kan lokaler ordnas. Enligt integrationsverksamhetens 

tidsplan skulle utökningen av platser på boendet kunna vara genomförd i januari/februari 

2014. Ekonomiskt beräknas verksamheten kunna bära sina egna kostnader.  

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 

§ 161 forts 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 22 juli 2013. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 

Utbildningsnämnden 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 

   ON 0057/11 

 

§ 162 

 

Kontaktpolitiker 2011-2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Förslaget om fördelning av kontaktpolitikeruppdrag godkänns. 

 

2. Fördelningen av kontaktpolitiker gäller återstoden av denna mandatperiod. 

 

 

Sammanfattning 

 

På uppdrag av ordförande har fördelningen av kontaktpolitikeruppdrag setts över inom 

omsorgsförvaltningen. Det nya förslaget är anpassat efter arbetsplatser/enheter där det finns 

existerande forum för politiker att ta del av verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 13 augusti 2013 

Kontaktpolitiker daterad 13 augusti 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 

Omsorgsnämndens ledamöter 

Berörda verksamheter inom omsorgsförvaltningen 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

25 

 Diarienummer 

   ON 0246/13 

 

§ 163 

 

Revidering av reglemente sociala fonder 
 

Omsorgsnämnden beslutar 
 

1. Kommunfullmäktige föreslås ändra reglementet för de sociala samfonderna och 

Kihlströmska barnhemsfonden utifrån att församlingarna i Ljusdals kommun har ändrats. 

Alla som är skrivna i kommunen ska kunna beviljas medel ur samtliga sociala fonder. 

 

 

Sammanfattning 

 

De fyra sociala samfonderna samt Kihlströmska barnhemsfonden har sitt ursprung i flera 

olika fonder instiftade av privatpersoner i de tidigare kommunerna och församlingarna i 

Ljusdals kommun. Privatpersoner har av olika anledningar skänkt pengar till fonder för att 

hjälpa till exempel ”långvarigt sjuka eller eljest behövande.” 

 

Bortsett från i år, 2013, var senaste gången medel fanns att utdela ur de sociala samfonderna 

2010. 

  

Medel att utdela ur de sociala samfonderna 2013: 

Ljusdals sociala samfond  4491 kr 

Kihlströmska barnhemsfonden 3729 kr 

Färila sociala samfond  2418 kr 

Järvsö sociala samfond  2377 kr 

Los sociala samfond  361 kr 

------------------------------------------------------------- 

Totalt:   13 376 kr 

 

I de respektive fondernas reglemente står skrivet att personer som söker fondmedel ska vara 

mantalsskrivna i en specifik församling. Vid årets utdelning använde sig förvaltningen av de 

pastorat och församlingar som finns idag vilket innebär att Färila-Kårböle och Hamra-Los hör 

till Färila pastorat och Ramsjö till Ljusdals församling. Det var ingen sökande skriven i Järvsö 

församling så den utdelningen står kvar till nästa år. 

 

Omsorgsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ändrar reglementet för de sociala 

samfonderna och Kihlströmska barnhemsfonden så att alla som är skrivna i Ljusdals kommun 

kan söka medel ur samtliga fonder. Detta med anledning av att församlingarna i kommunen 

har ändrats sedan fonderna bildades. 

 

Totalt inkom 2013 tre ansökningar om medel ur de sociala samfonderna och Kihlströmska 

barnhemsfonden till omsorgsnämnden. Informationen om möjlighet att söka bidrag ur 

fonderna var införd i lokaltidningen en dryg månad innan ansökningarna skulle vara 

omsorgsnämnden tillhanda. Det finns även information på kommunens hemsida. 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 

§ 163 forts 

 

En sammanställning av årets utdelningar, respektive fond och gällande bestämmelser är 

bifogad tjänsteskrivelsen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 13 augusti 2103 

Bestämmer sociala samfonder 

Utdelning fonder 2013 daterad 13 augusti 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 

Kommunstyrelsen 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 

   ON 0292/12 

 

§ 164 

 

Arbete för ökad hälsa och god arbetsmiljö inom Omsorgsförvaltningen 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Projektet Arbete för ökad hälsa och god arbetsmiljö, numera även kallat Hälsoprojektet, har 

tidigare redovisats i en delrapport. Syftet med projektet är att gå igenom viktiga 

utvecklingsområden på arbetsenheter inom äldreomsorgen för att kunna identifiera behov av 

insatser antingen på individ- eller gruppnivå, och därmed göra vad man kan för att skapa en 

ökad hälsa hos personalen och en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Under våren 2013 har 

arbetet fortsatt med kartläggning och analys av enheterna Gärdegården, Omtanken, 

Mångspers och hemtjänsten i Färila.  

 

Arbetsgrupperna har genomfört en kartläggning av de utvecklingsområden som ingår i det så 

kallade Ägget. Vid en nulägesanalys sammanställdes personalens synpunkter till en analys 

gemensam för enheten, varefter det så kallade Ägget färglades utifrån resultaten från 

kartläggningen. Vid en ny träff diskuterades mål för framtiden och behovet av insatser 

planerades.  

 

Av resultaten framgår att tydlig ledning, tydliga uppdrag, klara rutiner och riktlinjer samt 

förbättrad dialog och kommunikation, var viktiga utvecklingsområden för att minska stress 

och öka trivseln, vilket enligt personalen torde ha en stor betydelse även för att minska 

korttidsfrånvaron. 

 

Under hösten 2013 startar arbetet i Järvsö, med enheterna Öjegården, Björkbacka och 

hemtjänsten.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 9 augusti 2013 

Ägget hemtjänsten i Färila daterad 18 juni 2013 

Ägget på Gärdegården daterad 15 maj 2013 

Ägget på Mångspers daterad 10 juni 2013 

Ägget på Omtanken daterad 30 maj 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

28 

 Diarienummer 

   ON 0225/13 

 

§ 165 

 

Sjukfrånvaro 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Med anledning av att sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen ökat igen har en mer 

detaljerad statistik tagits fram under våren 2013. 

 

En granskning av sjukfrånvaron per månad under första halvåret 2013 visar att sjukfrånvaron 

varit mycket hög under vintermånaderna för att successivt minska under våren och sommaren. 

Sjukfrånvaron är dock betydligt högre 2013 än 2012. 

 

Cheferna har rapporterat att det varit ovanligt många influensasjukdomar under vintern. 

Kvinnornas frånvaro har varit hög sedan många år, medan männens traditionellt har varit 

betydligt lägre. Sedan 2012 har dock männens frånvaro stigit på grund av olycksfall, men 

siffrorna sjunker åter igen då flera av dem återgått i arbete. 

 

Det är förmodligen för tidigt att dra klara slutsatser men tendensen hittills verkar vara att 

sjukfrånvaron trots allt inte ökat efter införandet av AB avtalet, vilket kunde befaras. Däremot 

är frånvaron fortfarande högre än 2012. 

 

Det är långtidsfrånvarons andel av sjukfrånvaron som ökar, då korttidsfrånvaron är hög under 

vintern men sjunker under våren och försommaren. 

 

Försäkringskassans inflytande är stort när det gäller utveckling av sjukfrånvaron. När det 

infördes hårdare restriktioner 2008 sjönk frånvaron dramatiskt. En anpassning tillbaka till 

högre siffror har nu skett, vilket har signalerats även från övriga landet.   

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 9 augusti 2013 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 

   ON 0155/13 

 

§ 166 

 

Ej verkställda beslut enligt 4kap 1§ och rapportering enligt 16kap 6f§ Sol. 
2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering enligt 

16 kap 6f § Sol, 2013. 

 

2. Rapporten skickas vidare till kommunfullmäktige. 

 

 

Sammanfattning 

 

För andra kvartalet 2013 finns fyra ej verkställda beslut att rapportera. Det innebär att det är 

fyra personer som fått vänta mer än tre månader på verkställighet vid ansökan om vård- och 

omsorgsboende.  

 

Två ärenden har vid detta rapporteringstillfälle blivit verkställda. 

 

Det första ärendet hade en väntetid på fyra månader och 23 dagar. Anledningen är att 

personen ifråga tackade nej till det första erbjudandet (som skedde inom tremånadersgränsen). 

Personen blev därefter erbjuden en ny lägenhet och tackade ja till denna. 

 

Det andra ärendet som är verkställt fick vänta i tre månader och tio dagar. Anledning var att 

det inte fanns lämpligt boende ledigt innan. 

 

I tredje ärendet som inte är verkställt ännu tackade personen nej till erbjuden lägenhet inom 

tremånadersgränsen. Istället använder personen ifråga lägenheten vid växelvård och är på 

växelvård i tre veckor och i ordinärt boende en vecka. 

 

Det fjärde ärendet som inte är verkställt har väntat i nio månader. Anledningen till att beslutet 

inte är verkställt är att personen ifråga tackat nej till erbjuden lägenhet vid fyra tillfällen. Här 

kommer en uppföljning att göras med den sökande och god man i slutet av augusti. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2013 

Rapportering av ej verkställda beslut daterad 12 augusti 2013 

 

 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 166 forts 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

31 

 Diarienummer 

   ON 0021/13 

 

§ 167 

 

Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2013 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut under juni och juli månad 2013 godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas, daterade juni och juli 2013, över delegeringsbeslut fattade under juni och juli 

2013 enligt SoL inom äldreomsorg och stöd och omsorg, enligt LSS inom stöd och omsorg 

samt över delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen avseende utredning och 

behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, LVM och LVU. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2013-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

32 

 Diarienummer 

     

 

§ 168 

 

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisning av ärenden för nämndens kännedom godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Lista redovisas över ärenden för omsorgsnämndens kännedom som inkommit under juni, juli 

och till och med 16 augusti 2013. 

 

För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden: 

 

1. Svar till Arbetsmiljöverket rörande arbetsmiljön på Hantverkargatans servicebostad 

      Dnr ON 207/13, 2013-07-10.  

 

2. Inspektionen för vård och omsorg, beslut 2013-06-27. Dnr ON 139/12.  

 

3. Klagomål avseende överliggning i Ljusdal. Dnr ON 244/13. 2013-06-24. 

 

4. Arbetsmiljöverket beslut, 2013-07-22, gällande avskrivning av ärende. Dnr ON 73/13. 

 

5. Inkommen skrivelse. Dnr ON 220/13. 2013-07-30.  

 

6. IVO (inspektionen för vård och omsorg) Beslut gällande ekonomiskt bistånd.  

      Dnr ON 251/12. 2013-08-16 
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 Diarienummer 

     

 

§ 169 

 

Protokoll för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av protokoll för nämndens kännedom godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Lista redovisas över protokoll för nämndens kännedom som inkommit under juni och juli 

2013. 

 

För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll 

 

1. Protokollsutdrag 2013-08-08, KS dnr 191/13, Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen 

om att tillfälligt utöka flyktingmottagandet i Ljusdals kommun. 

 

2.  Protokollsutdrag 2013-08-08, KS dnr 360/13, Kostservice i kommunen. 
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   ON 0262/13 

 

§ 170 

 

Bakgrund till gemensam deklaration mellan tre städer/kommuner –
”Parisdeklarationen” 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Omsorgsnämnden ställer sig bakom innehållet i den så kallade Parisdeklarationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Verksamhetschefen för integrationsverksamheten, Kenneth Forssell, blev i februari 2013 

tillsammans med Oskar Ekblad, chef Migrationsverkets asylprövning samt 

kvotflyktingmottagande, bjuden till Japan av Sasakawa Peace Foundation, för att under en 

veckas tid på plats studera Japans försök med ett program för kvotflyktingmottagande. 

Tanken från japanska myndigheters och organisationers sida var att få input från svensk 

statlig och kommunal nivå kring hur Japan framgångsrikt kan gå vidare med ett mer 

permanent program för kvotflyktingmottagande. 

 

Suzuka city har tillsammans med olika japanska organisationer samt 

integrationsverksamheten Ljusdal, Länsstyrelsen Gävleborg samt Migrationsverkets 

kvotfunktion planerat för att genomföra en studieresa till Sverige. Som en upptakt till det 

japanska besöket i Sverige så kommer ett möte att hållas i Paris dagarna innan delegationen 

anländer till Sverige. Till detta möte har Suzuka city bjudit in Kenneth Forssell, samt 

representanter från japanska ambassaden i Paris, japanska handelskammaren, CLAIR (en 

organisation som stärker japanska kommuners internationella utbyten), Sasakawa Peace 

Foundation, UNHCR (FN:s flyktingkommissarie), IOM (International organisation for 

migrants), samt kommunrepresentanter från Staden Le Mans i Frankrike. Suzuka city har 

sedan en tid tillbaka samverkan med Le Mans i Frankrike. Man kan jämföra denna samverkan 

med ett slags vänortssamarbete.  

 

Suzuka citys borgmästare, som medverkar i Paris, har tagit initiativ till en gemensam 

deklaration mellan de tre städerna, Suzuka city, Le Mans och Ljusdal, som hon vill ska utgöra 

en slags fond eller bakgrund till en framtida samverkan i flyktingmottagningsfrågor mellan 

dessa tre kommuner. Borgmästaren ser helst ett gemensamt undertecknande på plats i Paris. 

För japanerna verkar undertecknandet av en sådan deklaration vara viktig för en fortsatt 

samverkan. Ljusdals kommuns kommunalråd kommer att skriva på deklarationen på plats i 

Ljusdal. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2013 

Bakgrund till ”Parisdeklarationen” daterad 23 augusti 2013 
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§ 170 forts 

 

Yrkanden 

 

Marie-Louise Hellström (M): bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

Beslutsexpediering 

2013-09-05 

Akt 

Kommunalråd  

Kommunstyrelsen 

 

 


