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 Diarienummer 
   ON 0020/12 
 
§ 129 
 
Bokslut 2012, delårsbokslut per juni 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner delårsbokslut per juni 2012 och helårsprognos 2012 och 

skickar dessa för kännedom till Kommunfullmäktige. 
 

2. Omsorgsnämnden beslutar att den åtgärdsplan som upprättats till aprilprognosen ska 
fortsätta följas av enheterna. 

 
3. Omsorgsnämnden begär utökad budget hos Kommunfullmäktige för att täcka ökningen av 

kostnader för individ- och familjeomsorgen med totalt 5,9 miljoner kronor för att inte 
behöva dra ned på annan obligatorisk verksamhet till förmån för dessa kostnader.  

 
 
Ekonom Jennie Olsson redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Delårsbokslutet visar på plus 2 706 tkr. Delårsbokslutet per juni visar resultatet före hela 
semesterperioden. Förvaltningen visar ett överskott nu på grund av att kostnaderna för 
semestervikarier ännu inte bokförts. De största underskotten återfinns inom individ- och 
familjeomsorgen, främst inom försörjningsstödet, samt inom äldreomsorgens hemtjänst.  
 
Omsorgsförvaltningens prognos för helåret 2012 visar på ett underskott på minus 8 973 tkr. 
Underskottet kan av olika skäl bli större eller mindre beroende på händelser som 
omsorgsförvaltningen ännu inte kan överblicka.  
 
Individ- och familjeomsorg har stora kostnader för försörjningsstöd och 
familjehemsplaceringar. Trots att omfattande åtgärder gjorts för att minska antalet personer 
som är beroende av försörjningsstöd så ökar den gruppen stadigt under första halvåret och 
ingen minskning väntas. Antalet barn och unga som placeras i familjehem har ökat, främst 
beror detta på antalet anmälningar om missförhållanden har ökat, men också på att 
socialsekreterarna väljer denna typ av placering istället för placering på institution. 
 
Handikappomsorgen har under första halvåret kunnat ta hem ett antal kunder som tidigare 
varit placerade på köpta platser runt om i landet och har därmed skapat ett överskott. Även 
socialpsykiatrin visar ett överskott på grund av lägre personalkostnader än budgeterat. 
 
Äldreomsorgen har sitt huvudsakliga underskott inom hemtjänsten. Det finns vissa 
svårigheter i att få flexibilitet i utförande av de beslutade timmarna, detta ger höga 
personalkostnader. Utredning och översyn pågår både inom handläggning och ute på 
enheterna. Verksamheten har en låg budgetnivå i förhållande till behovet, vilket också bidrar 
till underskottet.      Forts 
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§ 129 forts 
 
Arbetsmarknadsenhetens verksamheter med bilpool och bilverkstad visar överskott.  
 
Flyktingenhetens verksamhet finansieras med statliga medel och är därför nollbudgeterad. 
 
Kostenheten har problem med upphandlingen av livsmedel som överklagats, detta innebär 
högre kostnader än planerat och skapar ett underskott för enheten. Enheten har även 
budgeterat med ett visst underskott för helårsredovisningen. Underskottet tas sedan ur 
kostfonden som byggs upp under goda år när enheten visar positivt resultat.  
 
Arbete pågår med åtgärder för att minska underskottet men det är svårt att dra ner mer i en 
redan slimmad organisation 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 13 augusti 2012. 
Sifferbokslut med kommentarer. 
Delårsbokslut och helårsprognos. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-08-29 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   ON 0379/11 
 
§ 130 
 
Omsorgsnämndens mål för år 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av målen per juni 2012 och skickar denna för 

kännedom till Kommunfullmäktige. 
 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Marita Wikström redovisar måluppföljning av mål 2012 per juni 2012. 
 
Omsorgsnämnden har inför 2012 beslutat om endast ett mål per fokusområde. Uppföljning av 
målen per juni 2012 visar att omsorgsnämnden klarar fokusområdena ekonomi, 
kund/medborgare, verksamhet och miljö men det är tveksamt om omsorgsnämnden klarar 
fokusområdet medarbetare som handlar om att skapa en kompetensförsörjningsplan. 
Anledningen till att omsorgsnämnden inte tror sig klara den punkten är att det visat sig vara 
svårt att ha en sådan plan enbart för en del av kommunen. Bäst skulle det fungera om alla 
förvaltningar kunde skapa en gemensam plan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 13 augusti 2012. 
Måluppfyllelse juni 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-08-29 
Kommunfullmäktige 
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 Diarienummer 
   ON 0017/12 
 
§ 131 
 
Budget 2013, information om detaljbudget 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 
2. Uppdrag till omsorgsförvaltningen att redovisa kostenheten och integrationsenhetens 

ekonomiska uppföljning vid omsorgsförvaltningens budgetuppföljning. 
 
 
Ekonom Malin Wiklund informerar om budget 2013. Redovisning av standardkostnader inom 
äldreomsorgen, handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Redovisning av 
Ljusdals kommuns budget. Redovisning av budget 2012-2014, driftbudget och 
investeringsbudget. Redovisning av budget per verksamhet inom omsorgsförvaltningen. 
Redovisning av generella förändringar och löneökningar och de största förändringarna för 
budget 2013. Redovisning av budget för hemsjukvård för år 2013. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): Föreslår att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att redovisa 
kostenheten och integrationsenhetens ekonomiska uppföljning vid omsorgsförvaltningens 
budgetuppföljning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på hans eget förslag och finner att 
nämnden bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
20012-08-29 
Omsorgsförvaltningen 
Malin Wiklund, ekonom 
Jennie Olsson, ekonom 
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 Diarienummer 
   ON 0108/12 
 
§ 132 
 
Omsorgsnämndens mål 2013 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utredare Anders Åbom redovisar sammanställning från omsorgsnämndens arbetsdag, den 23 
maj 2012, mål för år 2013. Beslut om omsorgsnämndens mål för år 2013 tas vid 
omsorgsnämndens sammanträde den 20 september 2012. 
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 Diarienummer 
   ON 0022/12 
 
§ 133 
 
Verksamhetsredovisning - Handläggarenheten  
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Verksamhetschef Margareta Nybom Persson redovisar verksamhetsredovisning för 
handläggarenheten. 
 
Behov av vård och omsorgsboende  
Den 8 augusti 2012 var det 17 personer som hade bifallsbeslut på vård- och omsorgsboende 
(vobo) men som inte var verkställda. Av dessa bor 11 personer i ordinärt boende med 
hemtjänstinsatser i varierande omfattning. De övriga 6 personerna vistas på korttidsplats i 
väntan på att bli erbjuden vård- och omsorgsboende. I juli 2012 är det 11 lägenheter som 
fördelats. Av de 17 personer som i juli 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 att man inte varit riktigt redo för flytt under sommaren. En person som 
tackat nej vistas på sjukhus och är allvarligt sjuk. Fyra personer som tackat nej tidigare och 
vill avvakta finns kvar på listan.  
 
Kommuner kan av socialstyrelsen åläggas att betala en vitessumma om beviljade beslut inte 
verkställs inom 3 månader. Ljusdals kommun kan inte bli ålagd någon vitessumma för de  
5 personer som väntat längre än 3 månader då de har tackat nej till erbjudna boenden.  
 
Den boendeort som mest efterfrågas är Ljusdal där det är 11 personer som väntar. 
Därefter Järvsö och Ramsjö med 2 personer vardera, Los 1 person samt Färila 1 person (från 
annan kommun).  
 
Behov av korttidsplats/växelvård 
Tre personer väntar på korttidsplats. 
 
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 maj, juni, juli hade kommunen betalningsansvar för totalt 6 personer i 6 dagar med en 
kostnad av 24 122 kronor.  
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 Diarienummer 
   ON 0030/12 
 
§ 134 
 
Verksamhetsredovisning, individ- och familjeomsorgen 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Har tagit del av informationen. 

 
2. Skickar protokollsutdraget vidare till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Förvaltningschef Marita Wikström redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
De samlade kostnaderna för försörjningsstödet visar inga tendenser på att minska, det är 
snarare så att omsorgsförvaltningen kan se en stadig uppgång under året.  
Antalet arbetslösa som får försörjningsstöd ökar efter att ha minskat under våren.  
Orsaken till detta är att unga vuxna som gått ut gymnasiet inte kommit in på arbetsmarknaden. 
Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd ändrar sig inte i så stor utsträckning, däremot ser 
omsorgsförvaltningen en tendens till att omsorgsförvaltningen fått fler fall av skuldsaneringar, 
i form av stora elskulder till barnfamiljer. Personer med sjukskrivning som saknar 
sjukpenning ligger kvar kring 11 till 12 procent här har det legat i stort sett hela året. När det 
gäller språkhinder ser omsorgsförvaltningen en minskning både för juni och juli. 
 
Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser för juni och juli ligger högre än tidigare 
under året. Antalet hushåll ligger lägre än både 2010 och 2011 vilket indikerar att de hushåll 
som uppbär försörjningsstöd är större eller har mindre inkomster från andra håll som till 
exempel; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, A-kassan. Gruppen arbetslösa som helt 
eller delvis saknar inkomst ökar återigen. Den främsta orsaken till detta torde vara att 
omsorgsförvaltningen fått in nya personer i försörjningsstöd. Unga vuxna som slutat 
gymnasiet och som inte kommer in på arbetsmarknaden. Gruppen sjukskrivna som saknar 
sjukpenning ligger stadigt kring 11 procent här har det bara varit smärre förändringar under 
året om man bortser från årets första månad. Gruppen språkhinder minskar både i juni och 
juli, med 3 procentenheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 6 augusti 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-08-29 
Kommunstyrelsen 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

11 

 Diarienummer 
   ON 0067/12 
 
§ 135 
 
Verksamhetsredovisning, kostenheten 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Har tagit del av informationen. 
 
 
Verksamhetschef Maria Persson redovisar kostenhetens verksamhetsredovisning 
 
Sammanfattning 
 
Under året kommer kostenheten informera och redogöra om verksamheten vid fyra 
verksamhetsredovisningar. Vid denna redovisning informeras och redogörs för matlådor och 
matsvinn.  
 
Matlådor 
Nuläge 
Antalet matlådor fortsätter sjunka men inte i lika snabb takt som tidigare. I tabellen nedan ska 
det observeras att januari och april innehåller fem leveranstillfällen medan de övriga 
månaderna har fyra leveranstillfällen. Kostenheten fortsätter arbetet med att försöka öka 
antalet matlådor genom att aktivt arbeta med marknadsföring och satsa ytterligare på kvalitén.  
 
Kostenheten kommer under hela 2012 successivt arbeta med att: 

• Anordna informationsträffar (kvällstid) runt om i kommunen med budskapet till 
allmänheten: ”Valfrihet, kvalitet och vikten av att äta rätt”. Dessa träffar kommer att 
ledas av kostchef och dietist. 

• Valfriheten ska ökas genom att lägga till ytterligare två till tre maträtter på varje 
matsedel. Idag erbjuder kostenheten alltid tio maträtter på varje veckomatsedel. 

• Enkät med temat ”kvalitet” ska ställas till alla kostenhetens kunder. 
• Hemlagade efterätter ska erbjudas alla våra kunder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Forts 
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§ 135 forts 
 
Statistik på antal producerade matlådor under 2012 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Matsvinn 
Bakgrund 
Matsvinnet i skolorna runt om i landet har varit i fokus en längre tid. Mängden matsvinn i 
landets skolor beräknas till mellan 10 000 och 30 000 ton per år och då är benrester, skal och 
annat som måste kastas borträknat. Enbart svenska elever slänger mat för drygt 1 miljon 
kronor per dag och över hälften av den mat som slängs är fullt ätbar. 
Kostenheten beslutade att starta ett matsvinns-projekt i Ljusdals kommuns grundskolor under 
läsåret 2011/2012. Från vecka 45 mättes all mat som kastades i soporna efter det att 
skollunchen var serverad (några veckor innan projektet startade hade matsvinnet mätts i 
lönndom för att ha en utgångsreferens). Målet var att minska matsvinnet med 30 procent. 
Varje dag skolrestaurangen lyckades med detta sattes en glad smileys upp och de dagar de 
inte lyckades minska svinnet sattes en sur smileys upp. När skolrestaurangen hade 15 glada 
smilyes väntades en belöning. Rektorer, mentorer och lärare informerades för att öka 
möjligheten att lyckas med projektet. Alla elever fick även vid projektstarten en gul smilyes-
”knapp” med slogan ”Jag slänger ingen skolmat, jag är klimatsmart”. Alla skolrestauranger 
kom i mål under höstterminen vid olika tidpunkter eftersom de fick olika snabbt ihop 15 glada 
smilyesar och belöningen såg också lite olika ut utifrån matrådens önskningar, men det var 
allt från fruktsallad till kladdkaka som serverades. Kostenheten fortsatte med mätningarna 
under vårterminen 2012 och höjde då ribban till att varje dag svinnet minskade med 40 
procent sattes en glad smileys upp. I detta projekt ingick inte svinnet som finns i köken vid 
beredning och tillagning av maten. 
 
 

 
Matdistribution 
2012 

         

 
Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

Ljusdal 1930 1580 1500 1820 1440 1340 
      Järvsö 960 790 790 780 890 790 
      

Färila 610 600 610 670 540 540 
      

Ramsjö 320 300 300 290 370 330 
      

Los 300 260 240 260 360 310 
      Addera omsorg 210 110 80 90 70 70 
      Modus Vivendi 140 130 130 190 160 160 
      Totalt 4470 3770 3650 4100 3830 3540 4380 0 0 0 0 0 

Leveranstillfällen 5 4 4 5 4 4 5 
     

Antal kunder 210 212 209 205 202 209   206 
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§ 135 forts 
 
Nuläge 
Resultatet blev att skolorna under läsåret 2011/2012 (de perioder projektet pågick) minskade 
matsvinnet i snitt med hela 47 procent (se tabell nedan). Räknas svinn-vikten om i 
portionspris innebär det att matsvinnet kostar cirka 100 tkr per läsår för Ljusdals kommuns 
grundskolor. Arbetet kommer fortsätta även under kommande läsår där bland annat skolornas 
matråd ska få möjlighet till ökad delaktighet i arbetet med matsvinnet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Resultat från matsvinns-projektet 
Ht 2011 och Vt 2012 

  
    
Skola 

Ref. vikt i Kg 
(snitt) 
(lönndom) 

Matsvinn i Kg 
(snitt) 

% 
minskning  

Stenhamreskolan 21 11,08 47 
Gärdeåsskolan 9 4,5 50 
Öjeskolan 8,71 5,8 33 
Nybo skola 5,46 2,95 46 
Färila skola 7,15 3,03 57 
Ramsjö skola 1,3 0,29 77 
Los skola 2,6 0,61 76 
Tallåsens skola 2,73 1,93 30 
Hybo skola 2,92 1,86 36 

    Total i snitt  60,87 32,05 47 
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 Diarienummer 
   ON 0230/11 
 
§ 136 
 
Rapport lex Sarah 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Godkänner rapporten om lex Sarah för 2011. 
 
 
Utredare Roger Walter lämnar rapport om sammanställning av anmälningar enligt lex Sarah 
från 1 januari till 31 december 2011. Totala antalet anmälningar under perioden är 9 varav 6 
avser äldreomsorg och 3 avser handikappomsorg. I ett ärende föreligger det inte någon brist 
eller missförhållande.  
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 Diarienummer 
   ON 0221/12 
 
§ 137 
 
Rapport lex Sarah 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Godkänner rapporten om lex Sarah för januari till juni 2012. 
 
 
Utredare Roger Walter lämnar rapport om sammanställning av anmälningar enligt lex Sarah 
från 1 januari till 30 juni 2012. Totala antalet anmälningar under perioden är 10 varav 7 avser 
äldreomsorg och 2 avser handikappomsorg och 1 avser individ- och familjeomsorg. I samtliga 
ärenden föreligger det någon brist eller missförhållande.  
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 Diarienummer 
   ON 0230/12 
 
§ 138 
 
För yttrande till Omsorgsnämnden och Arbetsförmedlingen, Motion från 
Socialradikala Demokraterna om projekt för prova - på - arbete 
 
Omsorgsnämndens föreslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen gällande projektet prova-på-arbete avslås.  
 
 
Utredare Anders Åbom redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
SRD har lämnat en motion om stöd till unga arbetslösa i form av Prova-på-arbete. 
Omsorgsnämnden lämnar med detta beslut också ett yttrande över motionen. Arbetslösheten, 
inte minst bland ungdomar är ett allvarligt problem i vårt land och vår kommun. Ljusdal har 
idag flera satsningar som särskilt riktar sig till denna grupp. SRD motionerar om vad man 
kallar ”prova-på-jobb” som avses utgöra ytterligare en möjlighet för ungdomar att få 
erfarenheter av arbetslivet som de kan ha nytta av för att hitta ett fast arbete. 
Omsorgsförvaltningen uppfattar motionens tanke och avsikt som högst angelägna.  
 
Idag driver arbetsförmedlingen projekt Sigrid som i Ljusdal särskilt riktar sig till ungdomar 
och som har avtal om 20 platser men 25 inskrivna arbetslösa. Sedan några år har kommunen 
inom socialtjänsten enheten UNIK som erbjuder upp till 30 platser med arbetsträning, praktik 
och coachning som stöd på vägen till arbete. UNIK har sedan starten haft 177 ungdomar 
inskrivna i verksamheten. Ljusdals kommuns arbetsmarknadsenhet har inom projekt Arbete & 
Framtid 35 platser för arbetslösa som erbjuds tidsbegränsade anställningar samt ytterligare 39 
platser inom arbetsmarknadsenhetens verksamheter som också utgörs av tidsbegränsade 
anställningar. Detta gör totalt 129 platser som erbjuder olika former av stöd, praktik, 
vägledning och anställning.  
 
Det är svårt att se hur begreppet ”prova-på-arbete” enligt motionen kan komplettera eller 
utvidga de möjligheter som redan erbjuds. Omsorgsförvaltningen menar att de etablerade 
alternativen för stöd, inte minst för ungdomar, är tillräckliga vad gäller formerna för stöd. Att 
utökade resurser inom detta fält vore angeläget står utom allt tvivel. Men det är förvaltningens 
uppfattning att utökade resurser i så fall bör läggas inom de nu existerande stödformerna, inte 
i utveckling av någon ny modell.  
 
Ljusdals kommun och arbetsförmedlingen erbjuder idag ett stort antal platser i olika 
stödformer för arbetslösa ungdomar. Man kan diskutera om dessa resurser är tillräckliga, men 
fler former för stöd ser omsorgsnämnden inte skäl för att införa.  
 
      Forts 
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§ 138 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 7 augusti 2012. 
Yttrande daterat 7 augusti 2012. 
 
Yrkanden 
 
Annasara Svanteson (V): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsexpediering 
2012-08-29 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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 Diarienummer 
   ON 0237/12 
 
§ 139 
 
För yttrande till omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och 
samhällsutvecklingsförvaltningen gällande ABF Ljusdals ansökan om 
medel till projektidé Mötesplats Gärdeåsen 
 
Omsorgsnämndens föreslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. Ansökan om projektmedel till Mötesplats Gärdeåsen avslås.  
 
 
Utredare Anders Åbom redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Projektets syfte är angeläget och upplägget genomarbetat. Omsorgsförvaltningen ser behov av 
att på flera sätt stödja flyktingars och andra nysvenskars anpassning och välbefinnande i vårt 
samhälle. Dock finns allvarliga invändningar. Dels beskriver man i projektansökan inte hur 
projektet skulle kunna permanentas. Eftersom övriga deltagare inte kan tänkas bidra annat än 
under en begränsad tid kommer det efter projekttiden ligga helt på kommunen att driva 
verksamheten vidare, för cirka 1 miljon kronor per år. Man kan inte heller se att kommunen 
skulle kunna göra motsvarande besparingar i andra kostnader kring målgrupperna.  
 
Mot bakgrund av detta och dagens ekonomiska situation ser omsorgsförvaltningen ingen 
annan möjlighet än att avslå medverkan i projektet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Yttrande daterat 8 augusti 2012. 
 
Jäv  
 
Birgitta Ek (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 
Yrkanden 
 
Annasara Svanteson (V): Bifall till förvaltningens förslag. Tommy Olsson (C): instämmer i 
Annasara Svantesons bifallsyrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-08-29 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   ON 0158/12 
 
§ 140 
 
Förslag till överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Godkänner förvaltningens förslag till yttrande över förslaget om samverkan avseende 

personer med psykisk funktionsnedsättning.  
 

2. Överlämna yttrandet till Region Gävleborg.  
 
 
Utredare Anders Åbom redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Huvudintryck av förslaget är att det är väl genomarbetat och förefaller ge lite utrymme för 
motstridiga uppfattningar mellan parterna. Särskilda berörda grupper som lyfts fram upplevs 
angelägna för särskild uppmärksamhet.  
 
Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommuner även skyldiga att ha överenskommelser 
om samarbete när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar. I Hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) HSL och i Socialtjänstlagen (2001:453) SoL står det likalydande: 
Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/landstinget om ett samarbete i 
fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som 
företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i 
överenskommelsen. (8a § HSL [ändrad genom SFS 2009:979], samt 5 kap. 8 a § SoL [ändrad genom 
SFS 2009:981].) 
De nya bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar på området. De 
innebär att det ställs krav på kommuner och landsting att ingå formaliserade, övergripande 
överenskommelser som innehåller bestämmelser om gemensamma mål, resursfördelning och 
övergripande samarbete (proposition 2008:09:193). Berörda grupper som särskilt lyfts fram 
är: 
 Barn och ungdomar med psykiska och sociala problem samtidigt 
 Personer med psykisk störning och samtidigt missbruk/beroende 
 Äldre personer (+65 år) med psykisk funktionsnedsättning 

 
Landstinget och kommunerna i Gävleborgs län har genom denna överenskommelse enats om 
ett antal strukturella och innehållsmässiga förutsättningar för samverkan kring personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. Överenskommelsen beskriver respektive huvudmans 
ansvarsområden utifrån gällande lagar och författningar, samt den ansvarsfördelning som 
landstinget och kommunerna i länet enats om. Överenskommelsen ska utgöra grund och stöd 
för det fortsatta gemensamma arbetet mellan landstingets och kommunernas verksamheter på 
lokal nivå. Vid behov görs lokala rutiner för samverkan.  
      Forts 
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§ 140 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2012. 
Remissvar, avseende förslag till överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning, daterat 29 maj 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-08-29 
Region Gävleborg 
Marita Wikström, förvaltningschef 
Britt Inger Ärfström Björk, verksamhetschef 
Anne-Sofie Forsberg, enhetschef 
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 Diarienummer 
   ON 0402/11 
 
§ 141 
 
Nytt korttidshem i Ljusdal 
 
Omsorgsnämndens förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Uppdrag ges till Ljusdalshem enligt förslag från personal kallad ”vårt reviderade förslag 2” 
    och kostnadsförslag. 
 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Finansiering av nytt korttidshem sker inom handikappomsorgens befintliga ram enligt den 

bilagda ekonomiska beräkningen i ärendet. 
 

2. Avtal tecknas på 10 år. 
 
 
Verksamhetschef Britt Inger Ärfström Björk redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Handikappomsorgen har under en längre tid arbetat aktivt för att få ett nytt tillgängligare 
korttidshem i centrala Ljusdal. Kommunen har haft ett eget korttidshem sedan 1994 och sedan 
1 september 2009 hyr handikappomsorgen en fyrarumslägenhet av en privat hyresvärd. 
Nuvarande lägenhet är för trång, den har en bristfällig tillgänglighet och personalens 
arbetsmiljö är inte tillfredsställande. Dessutom är fastigheten där korttidshemmet finns till 
salu. Handikappomsorgen ser en ökad efterfrågan och får fler antal nya kunder med beslut om 
korttidstillsyn och/eller korttidsvistelse. Insatserna är lagstadgade och besluten är 
överklagningsbara. Den föreslagna nya lokalen på Mårtensgatan skulle efter en ombyggnation 
uppfylla handikappomsorgens önskemål och behov. Verksamheten kommer att inrymma både 
ett korttidshem och även ha en verksamhet för barn över 12 år som har beslut om 
korttidstillsyn. Finansiering av den budgetförstärkning som krävs för den högre 
personalbudgeten och den ökade hyreskostnaden kan ske inom handikappomsorgens 
befintliga ram.  
 
Förvaltningens förslag; 
Att kommunstyrelsen beslutar att uppdrag ges till Ljusdalshem enligt bilagda ritning och 
kostnadsförslag. 
Att finansiering av nytt korttidshem sker inom handikappomsorgens befintliga ram enligt den 
bilagda ekonomiska beräkningen i ärendet. 
 
 
      Forts 
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§ 141 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 27 juli 2012. 
Kostnadsberäkning gällande ombyggnad av lägenheter till lokal för korttidsboende för barn 
Mårtensgatan 9, Ljusdal, daterad 11 maj 2012. 
Ritning, Mårtensgatan daterad 30 juli 2012. 
Protokollsutdrag, omsorgsnämnden 2012-05-24 § 94. 
 
Sammanträdet ajourneras i 15 minuter.  
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): föreslår tillägg, på förslag till beslut punkt 2, med att avtal tecknas på 
10 år. 
 
Markus Evensson (S): föreslår att uppdrag ges till Ljusdalshem enligt förslag från personal 
kallad ”vårt reviderade förslag 2” och kostnadsförslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på hans eget förslag angående avtal och 
finner att nämnden bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på hans eget förslag angående förslag 
från personal kallad ”vårt reviderade förslag 2” och kostnadsförslag och finner att nämnden 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-08-29 
Kommunstyrelsen 
Marita Wikström, förvaltningschef 
Britt Inger Ärfström Björk, verksamhetschef 
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 Diarienummer 
   ON 0255/12 
 
§ 142 
 
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Antar handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck för socialtjänsten i Ljusdals 

kommun. 
 

2. Handlingsplanen ska revideras kontinuerligt vartannat år med början 2014. 
 
 
Kvinnofridssamordnare Margareta Andersson redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen i Ljusdals kommun anser att frågor kring våld och förtryck i nära 
relationer bör uppmärksammas och belysas. Alla medborgare har rätt att känna sig trygga i 
sitt hem. Hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig fråga som tydligt måste 
uppmärksammas. I Ljusdals kommun vill verka för ett jämställt samhälle där alla är lika 
värda. Ljusdals kommun strävar efter att motverka all form av våld och förtryck. För att 
säkerställa arbetssättet och uppfyllandet av det nya målet kring våld i nära relationer 
inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck har anställts en kvinnofridssamordnare. Dennes 
uppdrag är att bland annat att ingå i och bilda nätverk inom området våld i nära relationer. 
Vidare ingår att gemensamt med en arbetsgrupp inom socialtjänsten utarbeta förslag till 
handlingsplaner och rutiner för socialtjänstens praktiska arbete med personer som är utsatta 
för våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck. Förhoppningen är att 
handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck ska utgöra ett stöd i det vardagliga 
arbetet för medarbetare inom socialtjänsten 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 6 augusti 2012. 
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, daterad augusti 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-08-29 
Thomas Renshammar, verksamhetschef 
Margareta Andersson, kvinnofridssamordnare 
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 Diarienummer 
   ON 0256/12 
 
§ 143 
 
Handbok för socialtjänstens arbete med kvinnor som utsatts för våld och 
barn som upplevt våld i nära relationer 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Antar socialtjänstens handbok för arbete med kvinnor som utsatts för våld och barn som 

upplevt våld i nära relationer. 
 

2. Handlingsplanen ska revideras kontinuerligt vartannat år med början 2014. 
 
 
Kvinnofridssamordnare Margareta Andersson redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen i Ljusdals kommun anser att frågor kring våld och förtryck i nära 
relationer bör uppmärksammas och belysas. I Ljusdals kommun anser vi att alla medborgare 
har rätt att få känna sig trygga i sitt hem. Både svensk och internationell forskning visar att 
grovt och upprepat våld inklusive dödligt våld i heterosexuella parrelationer i de flesta fall 
handlar om en mans våld mot en kvinna. Forskning visar också att även kvinnor i samkönade 
parrelationer, i heterosexuella relationer samt hetero- och homosexuella män utsätts för våld 
av sin partner och andra familjemedlemmar. Kvinnomisshandel är fortfarande en dominerad 
form av våld och förtryck i nära relationer och mörkertalet är stort. Dock har även våld och 
förtryck i nära relationer ökat i andra utsatta grupper som till exempel bland funktionsnedsatta 
och i samkönade relationer.  
 
Under hösten 2011 startades ett nätverk med tiotalet olika myndigheter och 
frivilligorganisationer. Dessutom startades en arbetsgrupp på individ- och familjeomsorgen 
(IFO) i den ingår kvinnofridssamordnaren samt en representant ur varje verksamhet på IFO. 
Målet med de båda grupperna är att skapa ett gott samverkansklimat och i samverkan arbeta 
fram rutiner i arbetet med förövare och våldsutsatta. Handboken ska ses som en vägledning i 
hur man ser signaler om att någon är utsatt för våld, hur man ställer frågor och hur man agerar 
då misstankar uppstått om våld i nära relationer. Handboken är ett hjälpmedel och 
kunskapsdokument som bör diskuteras och revideras utifrån forskning och våra egna 
erfarenheter. Förhoppningen är att handboken ska utgöra ett stöd i det vardagliga arbetet för 
medarbetare inom socialtjänsten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 7 augusti 2012. 
Handlingsplan för socialtjänstens arbete med kvinnor som utsatts för våld och barn som 
upplevt våld i nära relationer. 
 
      Forts 
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§ 143 forts 
 
Yrkanden 
 
Tommy Olsson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-08-29 
Thomas Renshammar, verksamhetschef 
Margareta Andersson, kvinnofridssamordnare 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 Diarienummer 
   ON 0153/12 
 
§ 144 
 
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 andra kvartalet 2012 enligt SoL och LSS daterad 12 juli 
2012. Inga ej verkställda beslut fanns att rapportera.  
 
 
Beslutsexpediering 
2012-08-29 
Kommunfullmäktige  
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 Diarienummer 
   ON 0154/12 
 
§ 145 
 
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 andra kvartalet 2012 enligt SoL och LSS daterad 
2012-07-12. Ej verkställda beslut avser sex SoL-beslut angående ansökningar om vård- och 
omsorgsboende.  
 
Sammanfattning  
 
Vid rapporteringstillfället är det sex personer som fått vänta mer än tre månader på att få sina 
beslut om vård- och omsorgsboende verkställda. Av dessa har fem personer tackat nej till 
erbjudet boende av olika anledningar som till exempel fel bostadsort, fel boende och en 
person känner sig inte riktigt mogen ännu att ta steget till en flytt. En person av de fem som 
tackat nej, vid tre tillfällen, har vid rapporteringstillfället precis accepterat ett erbjudande och 
flyttat in på ett vård- och omsorgsboende. Den sjätte personen (den som inte tackat nej) fick 
ett vård- och omsorgsboende beviljat 30 mars 2012 och flyttade in 10 juli 2012, en väntetid på 
tre månader och tio dagar. Sammanfattningsvis så har väntetiden på vård- och omsorgsboende 
minskat. Dels på grund av att det under första halvåret 2012 har varit 72 lägenheter lediga till 
fördelning. Tidigare år har siffran varierat mellan 80 - 100 lediga lägenheter på ett helt år. I 
den statistikredovisningen som görs till omsorgsnämnden varje månad finns en liten 
minskning av antalet nyinkomna ansökningar om vård- och omsorgsboende jämfört med 2010 
och 2011. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-08-29 
Kommunfullmäktige  
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 Diarienummer 
   ON 0055/12 
 
§ 146 
 
Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under juni månad 2012. 

 
2. Individ- och familjeomsorgen får i uppdrag att detalj-redovisa beslut angående utredning 

förmedlade medel vid sammanträdet den 20 september 2012. 
 
3. Individ- och familjeomsorgen får i uppdrag att detalj-redovisa beslut angående livsföring 

i övrigt vid sammanträdet den 20 september 2012. 
 
 
Lista redovisas, daterad 2012-07-18, över delegeringsbeslut fattade under juni 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. 
 
Yrkanden 
 
Annasara Svanteson (V): föreslår att individ- och familjeomsorgen detalj-redovisar beslut 
angående utredning förmedlade medel (med ett slumpmässigt urval) vid sammanträdet den 
20 september 2012. 
 
Marie-Louise Hellström (M): föreslår att individ- och familjeomsorgen detalj-redovisar 
beslut angående livsföring i övrigt (med ett slumpmässigt urval) vid sammanträdet den 20 
september 2012. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Annasara Svantesons förslag och 
finner att nämnden bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Marie-Louise Hellströms förslag och 
finner att nämnden bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-08-29 
Marita Wikström, förvaltningschef 
Thomas Renshammar, verksamhetschef 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

29 

 Diarienummer 
   ON 0037/12 
 
§ 147 
 
Delegeringsbeslut alkohollagen 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under juni månad och 

juli månad 2012. 
 
 
Lista redovisas daterad 2012-08-07 över delegeringsbeslut fattade under juni månad och juli 
månad 2012 enligt alkohollagen inom individ- och familjeomsorgen avseende nytt tillstånd, 
tillstånd slutet sällskap, utökat tillstånd, tillfälligt tillstånd, återkallelse av serveringstillstånd 
på egen begäran.  
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 Diarienummer 
   ON 0036/12 
 
§ 148 
 
Tillsyner alkoholhandläggningen 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av tillsynsbesök, avseende Alkohollagen och 

Tobakslagen, gjorda under april månad, juni månad och juli månad 2012. 
 
 
Listor redovisas daterade 2012-08-07 över tillsynsbesök, avseende Alkohollagen och 
Tobakslagen, gjorda under april månad, juni månad och juli månad 2012 av 
tillsynsinspektörer och alkoholhandläggare. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 149 
 
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 juni och juli 
månad 2012. 
 
För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll; 
 
1.  FN- konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag; Remiss  
     ”Policy för funktionshinderfrågor”. ON 170/12 
 
2.   Avsägelse från Susanne Cavallin (S) av uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. 
       ON 7/11 
 
3.   Kostpolicy för Ljusdals kommun. ON 247/11 
 
4.   Omsorgsnämndens begäran om att få använda eget kapital till utbildning i    
      verksamhetssystemet Treserva. ON 18/12 
 
5.   Budgetramar 2013. ON 17/12  
  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 150 
 
Ärenden för omsorgsnämndens kännedom 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av ärenden för nämndens kännedom. 
 
 
Lista redovisas över ärenden för nämndens kännedom som inkommit under juni och juli 
månad 2012. 
 
För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden; 
 
1.     Statsbidraget Omvårdnadslyftet 2012. ON 206/11 
 
2.     Initiativärende angående handläggningen av ärenden om fastställande av  
        faderskap. ON 228/11            
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   ON 0103/12 
 
§ 151 
 
Klagomål från kund 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   ON 0161/12 
 
§ 152 
 
Klagomål från kund 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   ON 0240/12 
 
§ 153 
 
Anmälan om missförhållande eller misstänkt missförhållande inom 
socialtjänsten enligt lex Sarah 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   ON 0263/12 
 
§ 154 
 
Särskilt förordnad vårdnadshavare 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-08-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   ON 0262/12 
 
§ 155 
 
Särskilt förordnad vårdnadshavare 
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