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 Diarienummer 
   ON 0019/12 
 
§ 83 
 
Ekonomiuppföljning 2012, Aprilprognos 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden godkänner helårsprognosen för året 2012 och skickar den 

vidare till kommunstyrelsen. 
 
 
Ekonom Malin Wiklund redogör för helårsprognos för året 2012. 
 
Helårsprognosen för hela omsorgsnämnden visar ett underskott på -5 318 tkr.  
 
Nämndens konto har fram till april visat ett litet överskott men på helåret beräknas 
kostnaderna ligga i nivå med budget.  
 
Biståndshandläggning visar ett plus, liksom förra året beror det på att vikarier ej tillsätts vid 
korttidsfrånvaro. Verksamhetsstöd visar ett positivt resultat på grund av mindre konsultköp än 
budgeterat. 
 
Färdtjänst och glesbygdsservice beräknas också ha kostnader i nivå med budget. På grund av 
ökade kostnader för moms sedan X-trafik övergick till Landstinget Gävleborg beräknas 
kostnaden stiga något mot förra året.  
 
Individ- och familjeomsorgen visar ett stort underskott framförallt på verksamheterna 
försörjningsstöd och familjehem. Försörjningsstödet har, trots stora insatser för att få ut 
personer i arbetsmarknadsåtgärder, fortsatt att öka. Den höga familjehemskostnaden beror till 
stor del på att individ- och familjeomsorgen köper placeringar i familjehem utanför 
kommunen istället för att placera på institutioner. Vissa familjehemsplaceringar är av svårare 
art och kräver hjälp av specialister vilket ökar kostnaden. Dessa placeringar beräknas ändå 
vara billigare och bättre lösningar än placeringen på institution. Kontot institutionsvård visar 
ett positivt resultat eftersom det jobbas på att hitta andra lösningar framförallt för barn och 
unga.  
 
Handikappomsorgen visar ett överskott. Framförallt är det placeringar som upphört eller 
kommer att upphöra under året som bidrar till överskottet. Psykiatrin bidrar också med ett 
överskott på grund av lägre lönekostnader än budgeterat. Antalet nya ärenden inom personlig 
assistans har inte varit så stort under året och därmed beräknas ett positivt resultat på det 
kontot. På kontot övriga insatser handikappomsorgen (avlösarservice) har stora insatser 
verkställts under året och därmed visar det ett negativt resultat. 
 
Äldreomsorgen visar ett överskott på helårsbasis. Hemtjänsten har en negativ prognos, 
mycket på grund av utökat antal beviljade timmar jämfört med budgeteringen samt långa 
bilresor. Vård- och omsorgsboende däremot visar en positiv prognos med lägre lönekostnader 
än budget. Även trygghetslarmen visar en positiv prognos.  Forts 
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§ 83 forts 
 
Arbetsmarknadsenheten visar totalt en svagt positivt prognos. Det är bilpool och bilverkstad 
samt Rio-kompaniet som har ett positivt resultat medan Källbackaservering har ett svagt 
underskott. 
 
Kostenheten visar ett minus i prognosen. Upphandlingen av livsmedel har överklagats vilket 
innebär en högre kostnad. Enheten har budgeterat ett underskott på 435 tkr för att använda 
kostfonden.  
 
Inom nämndens verksamhetsområde befaras eller har följande konton så stora avvikelser mot 
budget att de därmed särskilt bör följas upp och beslut om åtgärder bör vidtas: 
1. Individ och familjeomsorg: försörjningsstöd -4 105 tkr. 
2. Individ och familjeomsorg: familjehemsvård -4 148 tkr. 
3. Individ och familjeomsorg: institutionsvård +2 173 tkr. 
4. Äldreomsorg: hemtjänst -3 936 tkr. 
5. Individ och familjeomsorg: administration -1 375 tkr. 
 
Malin Wiklund redovisar försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser enligt tabell nedan. 
 

Anställningsform 
Nuvarande 
kostnad 

Försörjningsstöd 
tidigare 

Diff per 
månad Diff helår 

Nystartsjobb 156 147 92 100 64 047 768 559 
Trygghetsanställning 3 299 13 500 -10 201 -122 414 
Utvecklingsanställning 4 718 4 100 618 7 416 

     OSA anställning 113 305 115 300 -1 995 -23 940 
Nystartsjobb 173 510 89 655 83 855 1 006 254 
Utvecklingsanställning 10 953 6 400 4 553 54 636 

    
1 690 511 

     

 
Total lön Kommunal skatt 

Inbetald 
skatt 

 Arbetsmarknadsinsatser IFO 2 780 280 22,14% 615 554 
 Arbete och framtid 6 413 520 22,14% 1 419 953 
 

   
2 035 507 

  
 
 
Beslutsexpediering 
2012-05-31 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   ON 0022/12 
 
§ 84 
 
Verksamhetsredovisning - Handläggarenheten  
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Behov av vård- och omsorgsboende  
Den 7 maj 2012 var det 19 personer som hade bifallsbeslut på vård- och omsorgsboende 
(vobo) men som inte var verkställda. Av dessa bor 17 personer i ordinärt boende med 
hemtjänstinsatser i varierande omfattning. De övriga 2 personerna vistas på korttidsplats i 
väntan på att bli erbjuden vård och omsorgsboende. Av de 19 personer som i april hade ett 
gynnande beslut om vård- och omsorgsboende så har 5 tackat nej till skäligt erbjudande av 
boende. Anledningarna varierar men för någon är det fel bostadsort eller fel boende men rätt 
bostadsort. Kommuner kan av Socialstyrelsen åläggas att betala en vitessumma om beviljade 
beslut inte verkställs inom tre månader. Fyra personer har väntat längre än tre månader men 
de har tackat nej till erbjudna boenden. Den som väntat längst utöver de fyra personer enligt 
ovan har ett boendebeslut från 2012-02-17. 
 
Den boendeort som mest efterfrågas är Ljusdal där det är 12 personer som väntar. 
Därefter Järvsö där det är 3 personer, Färila där det är 2 personer, Los där det är 1 person, 
Ramsjö där det är 1 person. 
 
Behov av korttidsplats/växelvård 
En person i ordinärt boende väntar på korttidsplats. Ingen från sjukhus väntar. 
 
Betalningsansvar 
Den sjätte dagen efter det att en person, som är inlagd på sjukhus, är utskrivningsklar träder 
kommunens betalningsansvar in, om planerade och beslutade insatser inte hunnit verkställts. 
Under mars månad hade kommunen betalningsansvar för 9 personer i 47 dagar med en 
kostnad av 196 978 kronor.  
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 Diarienummer 
   ON 0032/12 
 
§ 85 
 
Verksamhetsredovisning, äldreomsorgen 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 
2. Redovisning av hur många kunder som valt extern leverantör sker i fortsättning 

tillsammans med äldreomsorgens verksamhetsredovisning för hemtjänst. 
 
 
Verksamhetschef Margareta Nybom Persson rapporterar att hittills är fem leverantörer 
godkända att utföra serviceinsatser, varav två leverantörer är godkända att utföra personlig 
omvårdnad och serviceinsatser. I dagsläget har 67 kunder valt extern leverantör, vilket 
motsvarar 17,7 % av totalt 379 kunder i hemtjänsten.  
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): föreslår att redovisning av hur många kunder som valt extern 
leverantör sker i fortsättning tillsammans med äldreomsorgens verksamhetsredovisning för 
hemtjänst. 
 
Per Gunnar Larsson (S): bifall till Markus Evenssons förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Markus Evenssons förslag och finner 
att nämnden bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-05-31 
Ingrid Sundström, verksamhetschef äldreomsorgen 
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 Diarienummer 
   ON 0076/12 
 
§ 86 
 
Verksamhetsredovisning, arbetsmarknadsenheten, flyktingenheten 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Verksamhetschef K G Englund redovisar verksamheten: Arbete & Framtid samt 
arbetsmarknadsenheten. 
 
Arbete & Framtid startade 2011-05-09 och är en arbetsmarknadsåtgärd som ger möjligheter 
till 35 personer med arbetshinder och som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid att 
erhålla en tidsbegränsad anställning inom kommunen. Arbetsmarknadsenheten anställer 
personerna i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, individ- och familjeomsorgen. 
Arbetsplatserna är kommunens förvaltningar, personerna börjar med en fyra veckors praktik. 
Syftet är att; 
• stärka personerna så att de kan komma in på den ordinarie arbetsmarknaden eller motivera 

till studier 
• berika omsorgens verksamheter med aktiviteter 
• höja servicenivån inom kommunal sektor 
• minska beroendet av försörjningsstöd 
 
Den 4 maj 2012 fanns 34 personer anställda, 19 personer har OSA- anställning, 14 personer 
har nystartsjobb, 1 person har utvecklingsanställning, 4 personer har slutat och några är i 
praktik för eventuellt senare anställning. Samtliga anställningar går under BEA-avtalet vilket 
används i arbetsmarknadsåtgärder och har syftet att mildra arbetslöshet.  
Fördelningen arbetsområde: 18 personer finns inom omsorgsverksamhet, 8 personer inom 
underhåll eller teknik samt 8 personer inom service. Det är 15 kvinnor och 19 män, 
åldersfördelningen är från 23 år till 56 år. De 34 platserna utav 35 som är tillsatta fungerar på 
ett bra och tillfredställande sätt med duktiga handledare och meningsfyllda arbetsuppgifter. 
Eftersom anställningstiden är högst 18 månader så ska matchningen påbörjas efterhand mot 
reguljär arbetsmarknad och studier.  
 
Arbetsmarknadsenheten har till uppgift att verkställa de avtal som upprättas mellan 
Arbetsförmedlingen och Ljusdals kommun utifrån de riktlinjer som Sveriges riksdag och 
Sveriges regering utfärdat för hela landet när det gäller arbetsmarknad. Verksamheterna 
bedrivs för personer som av olika anledningar har svårt att komma in på den ordinarie 
arbetsmarknaden. Anställningstiden varierar från en till sex månader och kan förlängas. 
Arbetsmarknadsenhetens arbetsledare har utbildning som coacher eller har annan utbildning 
som motsvarar kraven att leda personer med särskilda behov. Arbetsmarknadsenheten 
erbjuder kompetenshöjning genom tidsbegränsade anställningar i de egna verksamheterna och 
samverkan med andra förvaltningar. Den anställning som erbjuds är en samverkan mellan 
arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen och har fokus på arbete, med den anställdes 
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 Forts 
 
§ 86 forts 
  
Arbetsuppgifterna finns inom arbetsmarknadsenhetens verksamheter samt, uppdrag från 
övriga förvaltningar med dessa arbetsuppgifter så är arbetstagaren väl förberedd att övergå till 
den ordinarie arbetsmarknaden efter avslutad anställning. Syftet är att stärka individens 
möjlighet att komma in på ordinarie arbetsmarknad eller motiveras till studier.  
 
Verksamheterna och samverkan med andra förvaltningar med arbetsuppgifter som finns i 
dagsläget är bland annat Källbackaservering, Omigen, Skogslag 1 och Skogslag 2, Stenegård, 
vaktmästeri, Riokompaniet, Bilpool, Bilverkstad, Systuga, grönyteskötsel, skolbespisning, 
barnomsorg, städenheten, äldreomsorg, skolvaktmästare och Byalag i Kårböle. 
 
För närvarande har inte arbetsmarknadsenheten några avtal med Arbetsförmedlingen när det 
gäller arbetsmarknadsåtgärder utan samverkan sker på individnivå. Individ- och 
familjeomsorgen finansierar delar av lönen för 13 personer inom arbetsmarknadsenheten 
 
För verksamhetsåret 2012 har extra medel tillsatts för ett nytt skogslag, vilket startade i april 
2012. Skogslaget består av 1 skoglig arbetsledare samt 5 huggare eller röjare. Utbildning har 
skett genom naturbruksgymnasiet med motorsågskörkort A+B samt A–kort på uppdrag av 
arbetsmarknadsenheten. Arbetsobjekten erhålls av Mellanskog och arbetslaget är endast på 
kommunens skogar där de arbetar röjning. 
 
Till och med 2012-05-03 finns 36 personer anställda, 11 har OSA anställning, 20 personer har 
nystartsjobb, 3 personer har utvecklingsanställning, 1 person har instegsjobb, 1 person har 
trygghetsanställning. Det är 16 kvinnor och 20 män, åldersfördelningen är från 26 år till 63 år. 
 
Anställningstiderna bör ses över då det visat sig att det blir en inlåsningseffekt bland 
personerna som har åtgärd och därför är en anställningstid på max 12 månader lämplig. Efter 
12 månader bör personen ifråga vara förberedd att gå vidare till den öppna arbetsmarknaden, 
studier eller annat. Det finns också en ramperiod att ta hänsyn till när det gäller Nystartsjobb. 
När ramperioden uppnås ges inget stöd. 
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 Diarienummer 
   ON 0030/12 
 
§ 87 
 
Verksamhetsredovisning, individ- och familjeomsorgen 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 
 
2. Skicka protokollsutdraget vidare till kommunstyrelsen för kännedom 
 
 
Verksamhetschef Thomas Renshammar redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
De samlade kostnaderna för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser ligger mycket högt, 
under årets första fyra månader har utbetalningarna av försörjningsstödet inte varit under två 
miljoner kronor någon månad. Nystartsjobb och instegsjobb är ”dyrare” än om personen varit 
kvar i försörjningsstöd.  
 
Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd minskar, en del i detta är naturligtvis att 
omsorgsförvaltningen idag sysselsätter drygt trettio personer inom Arbete & Framtid. 
Jämförelsevis med motsvarande månad 2011 så är det 48 hushåll mindre i år. 
Antalet arbetslösa som helt eller delvis saknar inkomst är i april 45 procent, det är den lägsta 
siffran på flera år. Detta kan också delvis tillskrivas de insatser omsorgsförvaltningen 
bedriver. Sjukskrivna med intyg som saknar sjukpenning ligger kvar kring tio procent, 
språkhinder ökar från åtta procent till tio procent. Antal barn till föräldrar med 
försörjningsstöd har minskat från 337 barn till 322 barn, vilket motsvarar nio procent av alla 
barn i Ljusdals kommun.   
 
Redovisning försörjningsstöd 
Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser för april månad ligger kvar på samma 
höga nivå som för mars månad. En anledning till att det ligger kvar på denna höga nivå är att 
ungefär hälften av de arbetsmarknadsinsatser som omsorgsförvaltningen bedriver kostar mer 
än om personen skulle fått försörjningsstöd. Samtidigt minskar antalet hushåll som får 
försörjningsstöd, vilket är logiskt eftersom omsorgsförvaltningen har drygt 30 personer 
sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder. Antalet arbetslösa som helt eller delvis saknar inkomst 
har sjunkit. Antalet sjukskrivna med läkarintyg som saknar sjukpenning ligger kvar ungefär 
som tidigare. I gruppen språkhinder är det en ökning med tre procent. Antal barn i familjer 
som uppbär försörjningsstöd, ligger på nio procent vilket är en minskning med en procent 
gentemot mars månad. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-05-31 
Kommunstyrelsen  
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 Diarienummer 
   ON 0170/12 
 
§ 88 
 
Handikappolitiskt program 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Ordföranden informerar om FN- konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar. 
 
Handikapprådet har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att se över det handikappolitiska 
programmet samt implementera FN- konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar i kommunala förvaltningarna och bolag. Konventionen har ratificerats 
av Sverige och trädde i kraft den 14 januari 2009. Konventionen har till syfte att undanröja 
hinder för personer med funktionsnedsättning. Konventionen kommer under lång tid framöver 
att ligga till grund för den politik som kommer att föras. Konventionen blir därför ett bra 
planeringsverktyg för alla som berörs av den. För genomförandet av konventionen har 
kommun, landsting samt stat ett gemensamt ansvar.  
 
Handikapprådets vision är med utgångspunkt i FN-konventionen att: 
- Undanröja hinder och öka tillgängligheten så att det blir möjligt för personer med 
funktionsnedsättning att bli delaktiga i samhällslivet. 
- Att vid all planering inom kommunens förvaltningar utgå från FN-konventionens intentioner 
för att uppnå delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar. I arbetet med att implementera konventionen och tillskapa en lokal 
plan kommer förvaltningar, politiska nämnder, kommunala bolag samt 
handikapporganisationer att medverka. Kommunfullmäktige föreslås anta det färdiga 
förslaget. 
 
Syfte: Att göra FN:s konvention känd till existens och innehåll och genomföra en process som 
innebär att kommunfullmäktige antar en plan som ska vara ett styrande dokument för 
kommunens alla verksamheter. Planen syftar till att göra Ljusdals kommun till en 
lättillgänglig kommun för alla medborgare och besökare. Att genomföra FN-konventionen 
innebär förbättringar för alla invånare i kommunen.  
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 Diarienummer 
     
 
§ 89 
 
Inköp Gävleborg, Vinnova, workshop 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Ordföranden informerar om Vinnova-projektet 
 
Sigrid Pettersén och Anette Jonsäll, från Inköp Gävleborg, informerar om Vinnova-projektet 
om måltidssituation för äldre i glesbygd. Livskvalitet för äldre med fokus på måltid och 
aktivitet. 
 
Projektets mål; 
Projektet tar sitt avstamp i äldres måltidssituation, där det användarcentrerade perspektivet har 
ett genomgående fokus, med nya innovativa upphandlingsmodeller som ska lägga grunden till 
ett nytt arbetssätt. Köpare och leverantörer gör bättre affärer och där värdet av den offentligt 
upphandlade produkten eller tjänsten gör skillnad för den enskilde brukaren. 
 
Projektets utgångspunkter: 
• varför är måltiden viktig?  
• orsak och verkan 
• tillämpad forskning  
• pilotkommunernas inriktning 
• tidsplan 
 
En workshop, om måltidssituationen för äldre i det egna hemmet, genomförs för ledamöterna. 
Ledamöterna redovisar deras tankar om måltidsinnehållet. 
 
En workshop, om hur ledamöterna själva skulle vilja att måltidssituationen ser ut den dagen 
de själva är inom äldreomsorgen, genomförs för ledamöterna. 
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 Diarienummer 
   ON 0110/12 
 
§ 90 
 
Begäran om att få använda eget kapital för köp av utbildning i socialt 
företagande 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att av det egna kapitalet från tidigare år få 

använda 25 tkr till utbildning i socialt företagande.  
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen har under de senaste åren sett behovet av att ett eller flera sociala 
företag startas i kommunen. Sociala företag är organiserade verksamheter som primärt har 
samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organiserade fristående från 
den offentliga sektorn.  
 
Tillväxtverket har definierat socialt företagande så här: 
Ett socialt företag är en näringsverksamhet som; 
· har som ändamål att integrera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i samhälle 
  och arbetsliv 
· huvudsakligen återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter 
· delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt 
· är fristående från offentlig verksamhet 
 
Omsorgsförvaltningen ser problem i dagens samhälle där en stor del av den potentiella 
arbetskraften i praktiken står utanför arbetsmarknaden. Det kan gälla invandrare, 
funktionshindrade, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, före detta kriminella och 
missbrukare. Det finns många exempel på sociala företag, som oftast är organiserade som 
ekonomiska föreningar, där medarbetarna är medlemmar. 
 
I Hudiksvall finns flera sociala företag som sysselsätter ett 60-tal personer som sysslar med 
trädgårds- och fastighetsskötsel, snickerier, städning, sömnad, säljer hushållsnära tjänster till 
privatpersoner, säljer transporter. Det är vanligt att de sociala företagen erbjuder 
Arbetsförmedlingen platser för olika former av arbetsträning och praktik. Intäkten för en 
sådan praktikplats är högre än kostnaden för en lönebidragsanställning. Därför är det inte 
ovanligt att de sociala företagen har högre intäkter än kostnader för personalen.   
 
I Ljusdals kommun har Järvsörådet med två anställda i Färila framfört förslag på att i Färila 
starta ett socialt företag som riktar sig till i första hand äldre med tjänster som inte 
hemtjänsten utför. 
 
För att underlätta starten har förvaltningschef Marita Wikström lovat undersöka möjligheten 
till att erbjuda utbildning i socialt företagande.  
      Forts 
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§ 90 forts 
 
Lokalt finns kunskapen inom UNITIS som har en helt annan prisbild än andra utbildare inom 
området. Dessutom finns redan ett upparbetat samarbete och avtal mellan UNITIS och 
omsorgsförvaltningen där förvaltningen enbart har goda erfarenheter av företaget. 
Förvaltningen ser att sociala företag skulle bidra till att de som idag står långt från 
arbetsmarknaden skulle få fler möjligheter att komma ut i arbete och genom att bidra till 
utbildning hjälper förvaltningen företaget att få en bra start. 
 
Yrkanden 
 
Tommy Olsson (C): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-05-31 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   ON 0150/12 
 
§ 91 
 
Patientsäkerhetsberättelse till ledningssystemet för kvalitetsarbetet 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen för 2011. 
 
2. En patientsäkerhetsberättelse ska årligen upprättas och redovisas av medicinskt ansvarig 

sjuksköterska. 
 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Elisabeth Persson Calderon redogör för ärendet. 
Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning över hur arbetet med patientsäkerhetsarbetet för 
äldreomsorgens och handikappomsorgens särskilda boenden genomförs i Ljusdals kommun 
enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap, vårdgivarens skyldighet att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvården 
upprätthålls. Förebyggande åtgärder ska vidtas för att inte patienter ska drabbas av 
vårdskador. Tidsplaner ska upprättas om inte åtgärder omedelbart genomförs. Händelser som 
medfört vårdskador ska utredas. En patientsäkerhetsberättelse ska upprättas årligen och vara 
tillgänglig för den som önskar ta del av den. Vårdgivaren får bättre kontroll över 
verksamhetens patientsäkerhetsarbete och Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av 
verksamheten. Det blir enklare för att ge andra intressenter tillgång till information, 
exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas med som en del i ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete.  
 
De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten i Ljusdals kommuns 
särskilda boende under år 2011 har varit att införa Senior Alert med registrering på samtliga 
enheter. Genom Senior Alert har risker och vårdskador kunnat identifieras, åtgärdas och i 
många fall förebyggas. Alla personer, som är boende på ett vård- och omsorgsboende, har fått 
ett erbjudande om en riskbedömning vad gäller fall, trycksår och nutrition. Resultatet visar att 
antalet fallolyckor som lett till sjukhusinläggningar har halverats under 2011. Införande av 
registrering i palliativa registret har lett till mer fokus på kvalitet samt ökad kunskap om ett 
värdigt omhändertagande i livets slutskede. Hälso- och sjukvårdspersonalen har bidragit till 
att öka patientsäkerheten genom att rapportera risker, tillbud och negativa händelser. Att ta 
upp avvikelser på APT (arbetsplatsträffar) har lett till en möjlighet för all personal att beskriva 
och vara med i förbättringsarbetet. Hygienronder och utbildningar har lett till en ökad 
medvetenhet om basala hygienrutiner. Ett projekt med läkemedelsgenomgångar med hjälp av 
symtomskattningsskalan, Phase, samt journalgranskning av en apotekare i samverkan med 
patient, läkare, personal och sjuksköterska påbörjades i slutet av år 2011.     
 
 
 
      Forts 
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§ 91 forts 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): föreslår att det blir en till redovisning av hela patient-
säkerhetsberättelsen när den är fullständig. 
 
Tommy Olsson (C): bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
 
Tommy Olsson (C): bifall till Markus Evenssons förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Markus Evenssons förslag och finner 
att nämnden bifaller detta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2012. 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2011, daterad 26 april 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-05-31 
Elisabeth Persson Calderon, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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 Diarienummer 
   ON 0145/12 
 
§ 92 
 
Ansökan om utvecklingsmedel avseende våld i nära relationer 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Ansöka om medel med en summa av 504 000 kronor hos Socialstyrelsen för en 

kvinnofridssamordnare för perioden 2012-12-01 – 2013-11-30. 
 
 
Socialstyrelsen inbjuder kommunerna i länet att ansöka om utvecklingsmedel för år 2012 för 
att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Ljusdals kommun 
har under perioden 2011-02-01 – 2011-12-31 haft en person anställd som 
kvinnofridssamordnare på 75 procents tjänstgöring, från 2012-01-01 på heltid. För att 
säkerställa att stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och för männen som 
utövar våld fortsätter att förstärkas och utvecklas föreslås omsorgsnämnden att ansöka om 
ytterligare medel. Användningen av de medel som ansökan avser kommer att påbörjas i 
december 2012 och pågå till november år 2013.     
 
I tjänsten som kvinnofridssamordnare ingår flera olika arbetsuppgifter. Exempelvis ingår att 
samordna olika verksamheter, vissa utbildningsinsatser, ingå i nätverk lokalt och nationellt, 
vara sammankallande i de lokala nätverken, samt att vara en länk mellan ideella föreningar 
och berörda myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2012. 
Ansökan daterad 15 maj 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-05-31 
Socialstyrelsen 
Margareta Andersson, kvinnofridssamordnare 
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 Diarienummer 
   ON 0143/12 
 
§ 93 
 
Ansökan om permanent BBIC-licens 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden ansöker om permanent licens av BBiC hos Socialstyrelsen. 

 
2. Uppdrar till omsorgsförvaltningen att redovisa en undersökning angående 

utbildningsnivån för familjehemsplacerade barn. Redovisning i december 2012.  
 
 
Enhetschef Chatarina Plomér redogör för ärendet ansökan om BBiC-licens.  
 
Sammanfattning 
 
Ljusdals kommun har sedan året 2006 haft prövolicens av BBiC. Förlängd prövolicens 
erhölls,  för 12 månader, våren 2011. Under 2011 har målet varit att stabilisera användningen 
av BBiC så att Ljusdals kommun skulle kunna ansöka om permanent licens i maj 2012.  
I Ljusdals kommun har arbetet med BBiC satts åt sidan på grund av personalomsättning av 
ansvarig samt utbildare inom BBiC samt ökad arbetsbelastning. Detta har inneburit att 
kommunens prövotid behövt vara längre än vad som från början avsågs. Nu har användningen 
av BBiC-konceptet stabiliserats och kommer fortsatt att implementeras i det dagliga arbetet 
gällande utredningar och insatser för barn och unga samt deras föräldrar.  
 
Ljusdals kommun har sedan 2006 arbetat efter BBiC och använder sig av dokumenten. 
Arbetet med grundprinciperna har inte prioriterats på ett önskvärt sätt fram till hösten 2011 
men har nu tagit fart hos både barn- och familjegruppens samt ungdomsgruppens 
socialsekreterare. Fram till våren 2011 försvårades användningen av BBiC-dokumenten på 
grund av att det individdatasystem som Ljusdals kommun haft inte klarat att överföra 
information såsom namn, adress med mera direkt in i dokumenten från systemet utan i varje 
dokument har all information fått skrivas in på nytt. Ett nytt individdatasystem, Treserva, har 
nu förenklat detta avsevärt. Den främsta anledningen till att implementeringsarbetet av BBiC 
var eftersatt var en ökad ärendemängd avseende individ- och familjeomsorgens 
myndighetsutövande arbete gällande barn och unga. Implementeringen av BBiC har som följd 
av personalomsättningen fördröjts. De socialsekreterare som rekryterats har inte haft någon 
BBiC-utbildning. Ljusdals kommun utbildade under år 2010 sex nya medarbetare i BBiC, 
under 2011 tre medarbetare och under 2012 tre medarbetare. Under hösten 2010 slutade en av 
två BBiC-utbildare. Det tog därefter en tid innan en ny medarbetare var mogen att axla 
uppdraget som BBiC-utbildare. Antalet BBiC-utibildare har ökat till tre sedan januari 2012. 
 
 
 
 
      Forts 
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§ 93 forts 
 
Yrkanden 
 
Maud Jonsson (FP): föreslår att ge ett uppdrag till omsorgsförvaltningen att redovisa en 
undersökning angående hur väl det går i skolan för de familjehemsplacerade barnen. 
Redovisning i december 2012. 
 
Annasara Svanteson (V): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Per Gunnar Larsson (S), Marie-Louise Hellström (M) och Tommy Olsson (C): instämmer i 
Annasara Svantesons bifallsyrkande. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Maud Jonssons förslag och finner att 
nämnden bifaller detta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2012. 
Skrivelse, ansökan om ordinarie licens BBIC. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-05-31 
Socialstyrelsen 
Akt 
Omsorgsförvaltningen 
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 Diarienummer 
   ON 0402/11 
 
§ 94 
 
Nytt korttidsboende i Ljusdal 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Ärendet återremitteras till omsorgsnämndens sammanträde i augusti 2012, på grund av att 

avvakta beslut från kommunfullmäktige, om ekonomiska ramar för år 2013. 
 
Verksamhetschef Britt Inger Ärfström Björk redogör för ärendet, nytt korttidshem för barn 
och ungdom i Ljusdal. 
 
Sammanfattning 
 
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, enligt 9 § punkt 6, LSS. Insatsen är till för att ge föräldrar och 
anhöriga avkoppling, samtidigt som barnet får miljöombyte, rekreation och möjlighet till 
personlig utveckling. För att beviljas korttidsvistelse på ett korttidshem, krävs en begäran eller 
ansökan om insats hos en handläggare som fattar ett beslut, där det även framgår antal 
beviljade dygn.  
 
Ljusdals kommun har haft ett eget korttidshem sedan 1994. På skollov fungerar även 
korttidslokalen till att verkställa beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. 
Nuvarande lokal har flera fördelar om man jämför med tidigare lokal. Idag saknas dock ett 
stort tillgängligt gästrum med taklyft, ett större badrum med taklyft och plats för en duschsäng 
samt en personaldusch.  
 
Kunderna på nya Hantverkaregatans servicebostad har nu flyttat in och Mårtensgatans 
gruppbostad avvecklades i mitten av april. Lägenheten, som är på två rum och kök skulle 
tillsammans med de två grannlägenheterna, genom en ombyggnation, bli ett modernt och 
rymligt korttidshem.  
 
Förvaltningens förslag till omsorgsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att besluta;  
Uppdrag ges till Ljusdalshem enligt bilagda ritning och kostnadsförslag. 
Finansiering sker inom handikappomsorgens befintliga ram enligt den bilagda ekonomiska 
beräkningen 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2012. 
Kostnadsberäkning gällande ombyggnad av lägenheter till lokal för korttidsboende för barn 
Mårtensgatan 9, Ljusdal, daterad 18 april 2012. 
Ritning, Mårtensgatan daterad 10 april 2012. 
Protokollsutdrag, omsorgsnämnden 2012-04-19 § 59. 
 
      Forts 
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§ 94 forts 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): föreslår att ärendet återremitteras till omsorgsnämndens sammanträde i 
augusti 2012, på grund av att avvakta beslut från kommunfullmäktige, om ekonomiska ramar 
för år 2013. 
 
Ajournering begär och verkställs, ärendet återupptas efter fem minuter. 
 
Tommy Olsson (C): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Markus Evenssons förslag. 
 
Reservation 
 
Tommy Olsson (C), Frida Wennberg (M), Sylvia Olsson (KD) och Marie-Louise  
Hellström (M). 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-05-31 
Omsorgsnämnden 
Marita Wikström, förvaltningschef 
Britt Inger Ärfström Björk, verksamhetschef 
Malin Wiklund, ekonom 
Jennie Olsson, ekonom 
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 Diarienummer 
   ON 0007/11 
 
§ 95 
 
Val och förordnanden 2011-2014 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Tommy Olsson (C) i omsorgsnämnden väljs till ny ledamot i omsorgsnämndens 

arbetsutskott. 
 
2. Förordna Tommy Olsson (C) i omsorgsnämndens arbetsutskott att vara delegat för 

nedanstående ärenden: 
 
Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

6 § LVU  
 

Beslut om omhändertagande 
enligt 6 § LVU ska upphöra 

9 § LVU 
 

Beslut om hur vården ska 
ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 st LVU  

Beslut att den unge får vistas 
i det egna hemmet 

11 § 2 st LVU  

Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU  

Begäran om biträde av 
polismyndighet för att 
genomföra 
läkarundersökning av den 
unge 

43 § 1 pkt LVU  

Begäran om biträde av 
polismyndighet för att 
genomföra beslut om vård 
eller omedelbart 
omhändertagande 

43 § 2 pkt LVU  
 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

13 § LVM  

 
 
Sammanfattning 
 
Helena Brink (C) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot omsorgsnämnden. Helena Brink har även haft ett uppdrag som ledamot i nämndens 
arbetsutskott. Ett fyllnadsval och av ny ledamot görs vid dagens sammanträde. Samt beslut 
om förordnande att vara delegat för ordförande-beslut. 
 
 
                                                                                                                                         Forts 
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§ 95 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, fyllnadsval, daterad 4 maj 2012. 
Tjänsteskrivelse, förordnanden, daterad 4 maj 2012. 
 
Yrkanden 
 
Maud Jonsson (FP): föreslår att Tommy Olsson (C) väljs till ny ledamot i omsorgsnämndens 
arbetsutskott. 
 
Propositionsordning 
 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons yrkande. Ordförande 
finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-05-31 
Markus Evensson 
Tommy Olsson 
Annasara Svanteson 
Mona Wandel 
Marie-Louise Hellström 
Thomas Renhammar, verksamhetschef 
Margaretha Larsson, enhetschef 
Chatarina Plomér, enhetschef 
Marita Wikström, förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
Ann-Charlotte Eriksson, löneneheten 
Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare 
 
 
 
 
  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-05-24 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 Diarienummer 
   ON 0059/12 
 
§ 96 
 
Granskning och styrning i kommunens nämnder och styrelse 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande över de delar i 

granskningsrapporten som rör förvaltningen.  
 

2. Presidiet får i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande över de delar i gransk- 
ningsrapporten som rör politiken.  

 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Ljusdals kommun har uppdragit till PwC att genomföra en övergripande 
granskning av ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen.  
Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan huruvida ledning och styrning 
fungerar på ett ändamålsenligt sätt i Ljusdals kommuns nämnder och kommunstyrelsen.  
En rapport från granskningen har överlämnats till kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och 
omsorgsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktiges presidium för kännedom.  
Yttrande översändes till revisionen samt kommunfullmäktiges presidium senast innan juni 
månads utgång 2012.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2012. 
Revisionsrapport med bilaga daterad 3 februari 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-05-31 
Omsorgsnämndens presidium 
Omsorgsförvaltningen 
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 Diarienummer 
   ON 0153/12 
 
§ 97 
 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § 
SOL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten. 
 
2. Skickar rapporten vidare till kommunfullmäktige. 
 
 
Handikappomsorgen har genom verksamhetschef Britt Inger Ärfström Björk överlämnat  
rapport om ej verkställda beslut första kvartalet 2012 enligt SoL och LSS daterad 15 mars 
2012 – 15 april 2012. Inga ej verkställda beslut fanns att rapportera.  
 
 
Beslutsexpediering 
2012-05-31 
Kommunfullmäktige  
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 Diarienummer 
   ON 0154/12 
 
§ 98 
 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § 
SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten. 
 
2. Skickar rapporten vidare till kommunfullmäktige. 
 
 
Biståndshandläggarenheten har genom verksamhetschef Margareta Nybom Persson 
överlämnat rapport om ej verkställda beslut första kvartalet 2012 enligt SoL och LSS daterad 
2012-04-11. Ej verkställda beslut avser 3 SoL-beslut angående ansökningar om vård- och 
omsorgsboende.  
 
Sammanfattning  
 
Vid rapporteringstillfället är det tre personer som fått vänta mer än tre månader på att få sina 
beslut om vård- och omsorgsboende verkställda. Av dessa tre har två personer tackat nej till 
erbjudet boende vid fyra tillfällen vardera. Den tredje personen beviljades vård- och 
omsorgsboende den 13 december 2011 och beslutet verkställdes 31 mars 2012, det vill säga 
tre månader och 18 dagar efter beslutsdatum. Sammanfattningsvis så har väntetiden på vård- 
och omsorgsboende markant minskat sen tidigare rapporteringstillfällen. Dels på grund av att 
det varit 41 lägenheter lediga till fördelning under första kvartalet 2012 samt att antalet 
nyinkomna ansökningar om vård- och omsorgsboende minskat något. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-05-31 
Kommunfullmäktige  
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-05-24 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 Diarienummer 
   ON 0055/12 
 
§ 99 
 
Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under april månad 

2012. 
 
 
Lista redovisas, daterad 2012-05-08, över delegeringsbeslut fattade under april månad 2012 
enligt SoL inom äldreomsorgen och enligt SoL och LSS inom handikappomsorgen samt över 
delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen avseende utredning och behandling, 
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL och LVM och LVU. 
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 Diarienummer 
   ON 0166/12 
 
§ 100 
 
Inspektionsmeddelande, INF 2012/12481, Arbetsmiljöverket 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av Arbetsmiljöverkets 

inspektionsmeddelande angående resultat av inspektion på gruppbostaden Granbacken. 
 
 
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, daterat 2012-04-16, angående resultat av 
inspektion på gruppbostaden Granbacken redovisas. 
 
Vid inspektionen den 13 mars 2012 framkommer att en uteplats används i verksamheten 
under vår, sommar och höst. Dörröppningen ut till uteplatsen är inte anpassad för rullande 
hjälpmedel såsom rullstolar och andra stolar som används av boende. Två av de boende sitter 
i en stol på hjul som på grund av hjulens storlek och höjd på tröskel, måste skjutas och 
samtidigt lyftas över tröskel. Beroende på väderlek sker detta olika många gånger per dag. 
Vissa dagar lyfter personalen rullstolarna över tröskeln åtta gånger per dag. Dessa lyft det vill 
säga den manuella hanteringen kan medföra risk för skador, särskilt i ryggen. Bristen eller  
risken hat tagits upp vid skyddsrond men några åtgärder har inte vidtagits. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 101 
 
Protokoll för omsorgsnämndens kännedom 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av protokoll för nämndens kännedom. 
 
 
Lista redovisas över protokoll för nämndens kännedom som inkommit under april månad 
2012. 
 
För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll; 
 
 
1.     Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden efter Eva Andersson (M). Dnr ON 7/11. 
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 Diarienummer 
   ON 0058/12 
 
§ 102 
 
Presentation av omsorgsförvaltningens verksamheter i centralorten 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Omsorgsförvaltningen genomför en rundtur, för omsorgsnämndens ledamöter, på vissa 
verksamheter som finns i centralorten, Ljusdal. 
 
Presentation av omsorgsförvaltningens verksamheter i centralorten. Dessa verksamheter 
besöks; Arbetsmarknadsenheten (AME), arbetsbefrämjande åtgärder, på Källbackaservering. 
Äldreomsorgen (ÄO), vård- och omsorgsboende, på Källbacka gruppboende, äldreomsorgen   
hemtjänstens hus på Källbacka, äldreomsorgen, dagverksamheten Omtanken, på Källbacka. 
Individ- och familjeomsorgen (IFO), stödboende, Slottet. Handikappomsorgen (HO), 
gruppbostad, Slottebacken, personlig assistans, Slottebacken, boende-teamet, Slottebacken. 
Individ- och familjeomsorgen (IFO), samtal, öppen vårdsbehandling på 
beroendemottagningen. 
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 Diarienummer 
   ON 0149/12 
 
§ 103 
 
Tillsynsärende Socialstyrelsen 
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