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 Diarienummer 
   ON 0019/12 
 
§ 156 
 
Ekonomiuppföljning 2012, augustiuppföljning 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Har tagit del av informationen. 
 
2. Uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda möjligheten för personer att utan 

biståndsbedömning få möjlighet att köpa matlådor från centralköket. 
 

3. Redovisning från omsorgsförvaltningen angående matlådor ska presenteras för 
omsorgsnämnden i december 2012. 

 
 
Förvaltningsekonomerna Malin Wiklund och Jennie Olsson informerar om omsorgsnämndens 
utfall per augusti 2012. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattning av omsorgsnämndens utfall per augusti 2012. Utfallet för omsorgsnämnden 
per augusti visar på ett samlat underskott på minus 6 879 tkr. Omsorgsförvaltningen har stora 
kostnader för sommarvikarier. Den största kostnaden finns med i denna uppföljning, men 
ytterligare kostnader kommer. Eftersom budgeten är lika stor varje månad, men det mesta av 
vikariekostnaden kommer under sommarmånaderna så har omsorgsförvaltningen nu ett 
underskott på vikariekontot som sedan hämtas igen under resten av året.  
 
Nämndens konto visar ett litet plus dels på grund av överbudgetering på personalkostnader 
och dels på grund av att det inte behövts lika många extra möten som beräknats. 
 
Individ- och familjeomsorg har fortfarande stora kostnader för försörjningsstöd och 
familjehemsplaceringar. Trots att omfattande åtgärder gjorts för att minska beroendet av 
försörjningsstöd så ökar kostnaden under året. Under augusti sjönk siffrorna något men 
augusti har även historiskt varit en månad med låga utbetalningar. Individ- och 
familjeomsorgen har fortsatt många barn och unga placerade i familjehem vilket gör att det 
kontot visar ett negativt resultat, detta anses ändå vara en bättre och billigare lösning än 
placering på institution.  
 
Handikappomsorgen visar ett svagt minus. Åtgärder har gjorts för personer som varit 
placerade på köpta platser vilket leder till minskade kostnader på sikt. De största avvikelserna 
mot budget finns på kontot för övriga LSS-insatser där omfattande avlösar- och 
ledsagarinsatser har gett stora kostnader. Korttidsboendet visar ett underskott på grund av fler 
barn, samt mer omfattande insatser än beräknat. Socialpsykiatrins placeringar på institution 
skapar också ett underskott då de under året varit fler än budgeterat. 
 
      Forts 
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§ 156 forts 
 
Äldreomsorgen har sitt huvudsakliga underskott inom hemtjänsten. Det finns 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.  
 
Arbetsmarknadsverksamheten visar ett svagt minus mest beroende på en överanställning på 
Källbacka-serveringen. Bilverkstad och bilpool visar fortsatt positiva resultat.  
 
Flyktingverksamheten blir nu en del av integrationsverksamheten men kommer fortfarande att 
vara finansierad av statliga medel.  
 
Kostverksamheten redovisar ett nollresultat på grund av utnyttjande av kostfonden. Enheten 
har problem med upphandlingen av livsmedel som överklagats, detta innebär högre kostnader 
än planerat och skapar ett underskott. Ett annat problem är det sjunkande antalet sålda 
matlådor som ger lägre intäkter. 
 
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. ÄO, Hemtjänst, -4 400 tkr. 
2. IFO, Försörjningsstöd, -2 617 tkr. 
3. IFO, Barn och familjeenheten, -1 068 tkr. 
4. HO, Korttidsboende -473 tkr. 
5. HO, vårdplats psykiatri, -577 tkr. 
 
Yrkanden 
 
Tommy Olsson (C): yrkar på att ge uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda möjligheten 
för personer att utan biståndsbedömning få möjlighet att köpa matlådor från centralköket. 
Samt att redovisning från omsorgsförvaltningen ska presenteras för omsorgsnämnden i 
december 2012. 
 
Per Gunnar Larsson (S): bifall till Tommy Olssons förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Tommy Olssons förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-09-28 
Marita Wikström, förvaltningschef 
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 Diarienummer 
   ON 0022/12 
 
§ 157 
 
Verksamhetsredovisning - Handläggarenheten  
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Har tagit del av informationen. 
 
 
Verksamhetschef Margareta Nybom Persson redovisar verksamhetsredovisning för 
handläggarenheten. 
 
Behov av vård och omsorgsboende. Den 28 augusti 2012 var det 16 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 5 personerna vistas på korttidsplats i väntan på att bli erbjuden vård- och 
omsorgsboende. I augusti är det 13 lägenheter som fördelats. Av de 16 personer som i augusti 
hade ett gynnande beslut om vård- och omsorgsboende så har 2 tackat nej till skäligt 
erbjudande av boende under augusti. Anledningen för en person är att det varit fel bostadsort 
som erbjudits samt att en kund med insatser från hemtjänst och massiv uppbackning från 
anhöriga vill försöka bo kvar hemma ett tag till. Kommuner kan av socialstyrelsen åläggas att 
betala en vitessumma om beviljade beslut inte verkställs inom 3 månader. Utöver de som 
tackat nej så har den person som väntat längst på erbjudande om vård- och omsorgsboende, 
ett gynnande beslut daterat 2012-06-15. 
Ljusdals kommun kan inte bli ålagd någon vitessumma för de 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 8 personer som väntar. Därefter Järvsö 3 personer och Färila 2 personer (1 
person från annan kommun) Ramsjö 2 personer samt Los 1 person.  
 
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 augusti månad hade kommunen betalningsansvar för totalt 1 
person i 4 dagar med en kostnad på 16 864 kronor.  
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 Diarienummer 
   ON 0030/12 
 
§ 158 
 
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 försörjningsstödet minskade kraftigt i augusti månad. Orsaken till 
detta var att färre hushåll sökte försörjningsstöd och att återsökningen av statsbidraget 
avseende offentligt skyddat arbete (Osa) och andra arbetsmarknadsinsatser omfattade två 
månader. Antalet arbetslösa som får försörjningsstöd ökar för tredje månaden i rad. Antal 
hushåll som söker försörjningsstöd minskar jämfört med juli månad. När det gäller personer 
som är sjukskrivna med intyg men som ej har sjukpenning och gruppen språkhinder. Så ser 
individ- och familjeomsorgen en minskning i båda grupperna med tre procent vilket får ses 
som en stor nedgång. Individ- och familjeomsorgen konstaterar att augusti månad de tre 
senaste åren, legat på en relativt låg nivå. Kopplat till att färre söker försörjningsstöd så kan 
individ- och familjeomsorgen dra slutsatsen att fler personer är försörjda på annat sätt, 
sommarjobb och liknande.  
 
Försörjningsstödet inklusive arbetsmarknadsinsatser för augusti är det lägsta för hela 2012, 
det är cirka 1,2 mkr lägre än i juli. Förklaringen är att färre sökte försörjningsstöd och att 
återsökning av pengar från Arbetsförmedlingen (Af) avseende Offentligt skyddat arbete 
(Osa), insteg och nystartsjobb inte gjordes under juli på grund av semester. Det rena 
försörjningsstödet minskade med cirka 300 tkr. Antalet hushåll ligger lägre än 2011 och något 
högre än 2010. Att antalet hushåll minskat har naturligtvis bidragit till att försörjningsstödet 
minskade med 300 tkr jämfört med juli månad. 
 
Gruppen arbetslösa som helt eller delvis saknar inkomst ökar för tredje månaden i rad. 
Analysen från förra månaden blir densamma nu att individ- och familjeomsorgen fått nya 
personer i försörjningsstöd, unga vuxna som slutat gymnasiet och som inte kommit in på 
arbetsmarknaden. 
 
Sjukskrivna med intyg som saknar sjukpenning minskar fån 12 procent till 8 procent vilket är 
en stor minskning. Den enda förklaring individ- och familjeomsorgen har till detta är att 
personerna gått in i en ny period med sjukpenning eller att sjukskrivningen upphört och man 
har sin försörjning på annat sätt. 
 
      Forts 
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§ 158 forts 
 
Gruppen språkhinder har minskat kraftigt sedan maj månad, från 11 procent till 5 procent.  
 
Antal barn till föräldrar som får försörjningsstöd ligger högt, i stort sett hela detta år har 
siffran legat kring 10 procent av alla barn i Ljusdals kommun som är mellan 0 och 18 år. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-09-28 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   ON 0081/12 
 
§ 159 
 
Verksamhetsredovisning, handikappomsorgen 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1.    Har tagit del av informationen.  
 
 
Verksamhetschef Britt Inger Ärfström Björk informerar om verksamhetsredovisning inom 
området socialpsykiatri. Kommunaliseringen av psykiatrin skedde 1995-01-01 och då 
tecknades ett avtal som innebar att sjukvårdshuvudmannen överlämnade ansvaret till Ljusdals 
kommun för psykiatrisk hemsjukvård för gruppen psykiskt långtidssjuka. Kommunen bedrev 
då sedan tidigare, i samarbete med landstinget, en mindre dagverksamhet för psykiskt 
funktionshindrade, Åsbogruppen. Den verksamhet som kommunaliserades, var från början 
betydligt mindre än den verksamhet som finns idag. Verksamheten var från början indelad i 
två delar, dels ett mobilt team, Psyk Rehabteamet och dels Pelarens stödboende, som  
fortfarande finns och är beläget på Gärdeåsen. Avtalet med landstinget upphörde att gälla i 
oktober 2010. Sedan 2011-01-01 består den kommunala socialpsykiatrin av Pelarens 
stödboende, boendestöd samt sysselsättnings-verksamheterna Bryggan och Utegruppen. 
Dessutom har handikappomsorgen möjlighet att nyttja tjugo platser på Rio-kompaniet genom 
ett avtal. Rio-kompaniet är en sysselsättnings-verksamhet inom arbetsmarknadsenheten. 
I Ljusdals kommun finns idag cirka 60 personer som är beviljad insats enligt Socialtjänstlagen 
eller LSS, stöd och service till vissa funktionshindrade. Insatser till personer med psykisk 
funktionsnedsättning kan vara, bostad med särskild service, boendestöd, sysselsättning, 
kontaktperson. En person kan beviljas flera insatser. Socialpsykiatrins verksamheter är; 
Pelarens stödboende, boendestöd, kontaktperson, socialpsykiatrins sysselsättning som heter 
Bryggan och Utegruppen. 
Kostnad socialpsykiatri i Ljusdals kommun 
År Kostnad/utfall Anmärkning 

2008 12 704,30  

2009 12 044,46  

2010 10 827,70 RIO med två årsarbetare övergick till arbetsmarknadsenheten. Två 
sjuksköterskor från fd Psyk Rehab avslutades, genom ett separat 
avtal med landstinget.  

2011   9 076,30  

2012         Budget 2012: 8 273,00. Besparing av 75 % skötare samt överflytt 
av en heltid sjuksköterska 

      
      Forts 
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§ 159 forts 

Personalens utbildningsnivå. Inom handikappomsorgens socialpsykiatri finns idag 17 
anställda. Av dessa har 15 personer undersköterske/skötarutbildning (88 procent) och två 
personer (12 procent) har viss grundutbildning och de båda läser för närvarande på 
omvårdnadsprogrammet. Det innebär att socialpsykiatrin har personal med hög kompetens 
och som även tack vara de statliga projektmedlen fått mycket utbildningsinsatser de senaste 
åren. 
Personligt ombud. Sedan år 2000 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att fördela 
statsbidrag för verksamhet med personligt ombud (PO) för vissa personer med psykisk 
funktionsnedsättning.  
 
Inom socialpsykiatrin finns verksamhet som är finansiering genom statliga projektmedel, de 
är;  
• NHPL 2005, Nationella handlingsplanspengar så kallade ”kanonpengar”. När det svenska 

försvaret tvingades till besparingar kom delar av pengarna till landsting och kommuner.  
• MILTON, år 2005-2006 Nationell psykiatrisamordning var en offentlig utredning som 

arbetade under åren 2003–2006. Särskild utredare var Anders Milton. Åren 2005–2006 
genomförde regeringen också en ekonomisk satsning på psykiatri och socialtjänst. 
Satsningen omfattade dels 500 miljoner i projektmedel till landsting och kommuner, dels 
200 miljoner för ett antal nationella utvecklingsprojekt. Kravet för att få söka dessa pengar 
var att projekten inriktades mot antingen vård, boende och sysselsättning. 

• NU-MEDEL 2009 och fortfarande. Inom ramen för de NU-medel har personal inom 
Gävleborgs läns landsting samt länets kommuner erhållit har en mängd 
utbildningsinsatser.   

Samverkan 
Socialpsykiatrin samverkar med många olika verksamheter, såsom kommunens handläggare 
och sjuksköterskor, intern och extern hemtjänst, individ- och familjeomsorg, 
beroendemottagningen, primärvårdens distriktssköterskor och läkare, psykiatriska 
öppenvårdsmottagningen, slutenvården inom psykiatrin, intresseorganisationer och privata 
vårdgivare.  
 
Framtida behov 
Handikappomsorgen ser ett behov av fler boendeplatser på sikt. Ett trapphusboende skulle 
vara ett bra komplement till vårt nuvarande stödboende för de personer som har ett större 
behov av närhet och trygghet. Handikappomsorgen ser även att verksamheten har fått fler 
unga personer med psykisk funktionsnedsättning, som regelbundet får stöd av vår 
verksamhet.  
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 Diarienummer 
   ON 0076/12 
 
§ 160 
 
Verksamhetsredovisning, arbetsmarknadsenheten 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Har tagit del av informationen. 
 
 
Verksamhetschef K G Englund informerar om verksamhetsredovisning sommarpraktik. 
 
Sammanfattning 
 
Sommarpraktik är en möjlighet för ungdomar som går på gymnasiet i första eller andra 
årskurs, och är folkbokförd i Ljusdal eller studerar på annan ort, att sommarpraktisera med lön 
på kommunens förvaltningar. Nytt för i år har varit utbildningen ”Starta Eget.” Praktiktiden 
och utbildningen har varit i tre veckor, heltid åtta timmar per dag, lönen har varit 60 kronor 
per timme inklusive semesterersättning, totalt 7 200 kronor vid full närvaro.  
Kommunstyrelsen tillförde 800 tkr i extra medel som medbudgeterade medel innebar att 150 
gymnasieelever från första och andra årskurs kunde erhålla sommarpraktik. 
 
Annonsering gjordes 2012-03-24 i Ljusdals-Posten och på Ljusdals kommuns hemsida, 
Arbetsförmedlingen samt Slottegymnasiets anslagstavla. Eftersom inte tillräckligt med antal 
ansökningar kom in så annonserades det ytterligare i Ljusdals-Posten 2012-06-01. 
 
Totalt kom det 198 ansökningar till arbetsmarknadsenheten (123 flickor och 75 pojkar)  
20 av ansökningarna var från ungdomar som inte var berättigade, till exempel ej skriven i 
Ljusdal, gått ut nian, går på Komvux samt gått ut tredje årskurs, kvar fanns då 178 ungdomar.  
 
Efterhand kom det in avsägningar från ungdomarna totalt 32 stycken och anledningarna var: 
annat jobb (21 personer), ville inte vara inom vården (5 personer), annan orsak (5 personer), 
personliga skäl (1 person). 
 
Vid start, 2012-06-25, fanns 146 ungdomar (89 flickor och 57 pojkar) klara att börja, tyvärr 
fanns inga reserver att tillgå om ytterligare avsägningar skulle inkomma. Några ungdomar 
utav de 146 valde även att inte fullfölja tiden ut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Forts 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-09-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

12 

 
§ 160 forts 
 
Sommarpraktikplatserna med ungdomar fördelades 2012 enligt följande inom Ljusdals 
kommun: 
Omsorgsplatser   78 ungdomar 
Café, secondhand affär    6 ungdomar 
Vaktmästeri    6 ungdomar 
Gräs/rabattrensning 16 ungdomar 
Stenegård  14 ungdomar 
Förskolor   3 ungdomar 
Utbildning ”Starta eget” 18 ungdomar 
Bibliotek och Teknik   3 ungdomar 
Fönsterputs    2 ungdomar 
Totalt                     146 ungdomar 
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 Diarienummer 
   ON 0032/12 
 
§ 161 
 
Verksamhetsredovisning, äldreomsorgen 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Har tagit del av informationen. 

 
2. Att vid nästa verksamhetsredovisning ska det finns med en redovisning på vilka enheter 

som har haft anhörigråd och vilka enheter som inte haft anhörigråd. 
 

 
Verksamhetschef Ingrid Sundström informerar om verksamhetsredovisning för 
äldreomsorgen. 
 
Sammanfattning 
 
Hemtjänst 
Under de senaste månaderna har hemtjänstens timmar i Ljusdal minskat, i de övriga delarna 
av kommunen är det i stort sett oförändrat. Äldreomsorgen har under sommaren och början av 
hösten analyserat orsaken till att äldreomsorgen befarar ett underskott vid årets slut. 
Äldreomsorgen har konstaterat att äldreomsorgen har vissa problem vad gäller flexibilitet när 
behoven minskar. I Ljusdals hemtjänstområde har en reducering av personalstyrkan gjorts 
med cirka fem personer. De kommer att beredas arbete där det finns lediga schemarader. Inför 
månadsskiftet september - oktober kan det bli fler personer som kommer att erbjudas arbete 
på annat ställe än där de arbetar för närvarande. Ingen tillsvidareanställd personal kommer att 
vara utan arbete, däremot kommer äldreomsorgen att fortsätta titta på hur äldreomsorgen 
snabbt kan bli flexibla beroende på var äldreomsorgen har behoven. 
 
Bemanningsenheten 
Bemanningenheten kommer att fortsätta utvecklas och arbeta för att vara spindeln i nätet för 
våra arbetsplatser och arbetar hela tiden för att möta upp kundens behov av personal. 
 
Ny arbetstidsmodell 
Äldreomsorgen fortsätter under september diskussioner med den fackliga organisationen 
Kommunal om behovet av en ny arbetstidsmodell för vår personal inom handikappomsorgen 
och äldreomsorgen. Att ha en flexibel arbetstidsförläggning är en förutsättning då 
omsorgsförvaltningen erbjuder all personal inom handikappomsorgen och äldreomsorgen 
önskad sysselsättningsgrad. Det förutsätter också att omsorgsförvaltningen har en 
arbetstidsmodell som är flexibel då det är kundens behov som styr. Nuvarande avtal är 
uppsagt och förlängt till och med 30 september 2012. 
 
 
 
 
      Forts 
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§ 162 forts 
 
Anhörigråd 
De arbetsplatser som ej haft anhörigråd under våren 2012 kommer att ha detta under hösten. 
Enhetscheferna har bjudit in till anhörigträff och informerar om anhörigråd och på så sätt får 
representanter som vill vara med på anhörigråd. 
 
BPSD, Anna-Lena Blixth 
Ljusdals kommun gick med i BPSD registret november 2011. BPSD är en förkortning av 
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och är ett nationellt kvalitetsregister. 
BPSD drabbar någon gång cirka 90 procent av alla som lever med demenssjukdom. Dessa 
symtom kan tillexempel vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar, 
och det orsakar ett stort lidande för personen med demenssjukdomen, men även för 
närstående och vårdpersonal. Registret kan med hjälp av struktur i vårdarbetet minska 
symtomen och kan bidra till: 
• Implementering av de nationella riktlinjerna 
• Personcentrerad vård 
• Gemensamt språk för personalen 
• Tydliga mål 
• Team arbete 
• Verksamhetsutveckling 
• Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar 
• Vårdtyngdsmätning 
 
De första enheterna som registrerades i Ljusdals kommun är Tallnoret och Slottebo som är 
demensboenden. Under hösten kommer utbildning att ske på Öjegården och Gullvivan och de 
demenssjuka blir registrerade. Övriga enheter kommer också att erbjudas utbildning då det 
finns demenssjuka på alla enheter. Tidsplanen är ej riktigt fastställd men cirka tre vård- och 
omsorgsboenden per termin. 
 
Senior Alert och Palliativa registret 
Fortsatt arbete pågår med registreringar och riskbedömningar. Nya prestationspengar kommer 
att delas ut till de kommuner som uppnår goda siffror. 
 
Forskningsarbete etik/värdegrund 
Backsippan, Gärdegården, Gullvivan samt Öjegården deltar i ett forskningsprojekt från 
Högskolan i Gävle om etik/värdegrund. Enkäter och intervjuer kommer att göras med kunder 
och personal. 
 
VO-College-arbetet fortsätter både regionalt och lokalt. Tre planerade möten under hösten 
med Ljusdals lokala styrgrupp. Marknadsföring mot grundskolan den 3-5 oktober 2012. 
Personal från vård- och omsorgsprogrammet samt personal från handikappomsorgen och 
äldreomsorgen deltar för att marknadsföra vårt viktiga yrke.  
 
”Peppar, peppar”, måndag den 1 oktober 2012. För tredje gången anordnas en 
informationsdag om äldres säkerhet i samarbete med räddningstjänsten och 
omsorgsförvaltningen. 
      Forts 
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§ 162 forts 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): föreslår att vid nästa verksamhetsredovisning ska det finns med en 
redovisning på vilka enheter som har haft anhörigråd och vilka enheter som inte haft 
anhörigråd. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med hans eget förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-09-28 
Ingrid Sundström, verksamhetschef 
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 Diarienummer 
   ON 0206/11 
 
§ 162 
 
Omvårdnadslyftet 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Har tagit del av informationen. 
 
 
Verksamhetsutvecklare Ingrid Johansson informerar om omvårdnadslyftet. 
 
Sammanfattning 
 
Omvårdnadslyftet påbörjades i september 2011. Omsorgsförvaltningen valde att erbjuda 
anställd vårdbiträden vidareutbildning till undersköterska. Utbildningen utgår från vård- och 
omsorgsprogrammet på 1400 poäng och är planerad till 3 till 4 terminer. Utbildare är vård- 
och omsorgsprogrammet på Utvecklingscentrum. Personalen erbjöds studera 1 dag per vecka 
på arbetstid. 12 elever började i september 2011. Av dessa har 2 elever slutat på grund av 
personliga skäl. 16 elever började i januari 2012. Av dessa har 5 elever slutat på grund av 
personliga skäl. 
 
Ljusdals kommun sökte 395 500 kronor och erhöll 493 158 kronor från Socialstyrelsen.  
 
Hittills uppnådda poäng, april 2012: 
Utbildningens namn: Antal elever:  Poäng: Varav validerade poäng: 
Vård- och omsorg 1 10 elever   2000 p 
Medicin 1  10 elever  1500 p   
Hälsopedagogik 10 elever  1000 p   
Vård- och omsorg 1 10 elever   2000 p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Forts 
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§ 162 forts 
 
En omfattande kartläggning av utbildningsnivå har gjorts över hela äldreomsorgen juli 2011: 
Antal vårdbiträden eller undersköterskor, äldreomsorgen:  540 
Kartläggning av utbildningsnivå: 
Antal vårdbiträden med äldre sjukvårdsbiträdesutbildning   
8, 10, 20 eller 23 veckor:     115 
Antal vårdbiträden eller undersköterskor med äldre undersköterskeutbildning 
32, 40, 31 veckors specialkurs. Hälso- och sjukvård. Skötarutbildning, 2/3 terminer. 
Vårdinriktad kompletteringskurs      67 
Antal vårdbiträden eller undersköterskor med äldre gymnasieutbildningar. Social servicelinje. 
Tvåårig vårdlinje. Mentalskötarutbildning. Treårig omvårdnadslinje. 112 
Antal vårdbiträden eller undersköterskor som gått  
omvårdnadsprogrammet 651 p eller mer    121 
Antal vårdbiträden eller undersköterskor som gått  
omvårdnadsprogrammet 651 p eller mindre       2 
Antal med eftergymnasial utbildning      12 
Annan kompetens (till exempel militär utbildning),  
validering av kunskaper som inte ger gymnasiepoäng     19 
 
Av ovanstående siffror saknas kartläggning av cirka 90 personer. 76 personer av totalt 540 är 
helt outbildade. Sammanställning över utbildningsnivå var svårgenomförd, många är osäkra 
på vilken utbildning man gått och vilka eventuellt poäng som erhållits. Ny sammanställning 
ska göras i juni 2013. Från dagens datum ska äldreomsorgen noga dokumentera vilka som 
erhåller utbildning fram till dess. Med den satsning som nu genomförs så kommer cirka 50 av 
kommunens anställda att erhålla undersköterske-utbildning innan 2014 utifrån satsningen 
Omvårdnadslyftet. 
 
Återbetalning 
Omsorgsförvaltningen erhöll 493 158 kronor från Socialstyrelsen, men för att vara berättigad 
till dessa pengar ska kommunen uppnå ett visst antal poäng (50 kronor/poäng) och vi har 
hittills nått upp till 6500 poäng, vilket motsvarar 325 000 kronor. Omsorgsförvaltningen har 
därför under augusti månad 2012 återbetalat 168 158 kronor. 
 
Hösten 2012 
16 elever påbörjar nu omgång 3 av Omvårdnadslyftet den 6 september 2012. 
12 elever, redan utbildade undersköterskor påbörjar Hemsjukvård, 100 poäng (1 termin) den 5 
september 2012. Svenska som andraspråk, 100 poäng, har ej påbörjats, osäkert om den får 
tillräckligt med deltagare. 
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 Diarienummer 
   ON 0144/12 
 
§ 163 
 
Information om medlingsverksamheten i Ljusdals kommun. 
Socialstyrelsen: Rapport om medlingsverksamheten - om hur kommuner 
arbetar med medling samt åtgärder som behövs för att stödja 
verksamheten 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Har tagit del av informationen. 

 
2. Har tagit del av informationen om Socialstyrelsens rapport om medlingsverksamheten – 

om hur kommuner arbetar med medling samt åtgärder som behövs för att stödja 
verksamheten. 

 
 
Medlare Ruth Gahn informerar om medlingsverksamheten i Ljusdals kommun. 
 
Medlaren i Ljusdals kommun arbetar med brottsmedling för ungdomar mellan 12 till 21 år. 
Medlaren arbetar enligt en medlingsprincip som innefattar att brottet är polisanmält, erkänt 
brottet och att medlingen är frivillig. Medling kom till Sverige 1987 och 
Hälsingekommunerna har haft ett bra arbete med medlingsverksamheten sedan 1987. 
Medlingsverksamheten har samarbete med Polismyndigheten, Frivården, Socialtjänsten och 
Åklagarmyndighet. Ärenden till medlaren kommer från samarbetspartners. Medlaren tar 
kontakt med den som är anklagad och den som är drabbad. Ett möte med den anklagade och 
den drabbade och medlaren genomförs. I Ljusdal finns det 15 till 40 ärenden per år, hittills så 
är det 12 ärenden i år. 
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 Diarienummer 
   ON 0309/12 
 
§ 164 
 
Information om det kommunala övertagandet av hemsjukvården 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Har tagit del av informationen. 

 
 

Förvaltningschef Marita Wikström och enhetschef Elizabeth Kisch Juvall informerar om 
övertagandet av hemsjukvård (hemvård).  
 
Sammanfattning 
 
Den 26 november 2010 beslöt regionfullmäktige att rekommendera medlemmarna att inför 
verksamhetsåret 2012 fatta beslut om att huvudmannaskapet för hemsjukvården i Gävleborgs 
län överförs från landstinget till kommunerna. Under våren 2012 har samtliga 10 kommuner 
fattat beslut om att överta hemsjukvården från landstinget från 1 januari 2013 
hemsjukvårdsansvaret gäller på primärvårdsnivå för personer över 18 år och som har ett 
behov över tid. Nivån på skatteväxlingen är 22 öre, vilket för Ljusdals kommun innebär drygt 
9 000 tkr. 
 
Från och med den 1 januari 2013 (praktiskt den 1 februari 2013) kommer Gävleborgs 
kommuner att ta över ansvaret för hemsjukvård på primärvårdsnivå. Patienterna får på så sätt 
enklare kontaktvägar då de bara behöver ha kontakt med en vårdgivare.  

Ljusdals kommun tar över ansvaret för sjukvård och rehabiliterings insatser i hemmet, för 
patienter från 18 år och äldre i ordinärt boende som inte själv kan ta sig till vårdcentral och 
som har ett behov av hemsjukvård som sträcker sig över 2 veckor. Landstinget behåller 
läkaransvaret för hemsjukvården. Landstinget behåller dessutom ansvaret för sjuksköterske- 
och läkarinsatser avseende specialistsjukvård i hemmet.  

 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-09-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
   ON 0292/12 
 
§ 165 
 
Arbete för ökad hälsa och god arbetsmiljö inom Omsorgsförvaltningen 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Har tagit del av information. 

 
2. Begär återkommande rapportering under processens gång. Den återkommande 

rapporteringen till omsorgsnämnden ska redovisas i januari 2013. Samt att arbetet för 
ökad hälsa och god arbetsmiljö ska göras på enheterna; Tallnoret, Gullvivan och 
Solgården. Samt att en plan upprättas av omsorgsförvaltningen för fortsatt genomförande 
av arbetet för ökad hälsa och god arbetsmiljö på övriga enheter.  

 
 
Rehabsamordnare Lena Svensson informerar om arbetet för ökad hälsa och god arbetsmiljö 
inom omsorgsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
 
Idén till projektet är inspirerad av APU-projektet (Arbetsplatsutveckling) som genomfördes 
inom äldreomsorgen åren 2003 till 2005. Vid arbetsplatsutvecklingen utgicks det från en 
kartläggning av arbetsplatsen utifrån olika utvecklingsområden som illustrerades med det så 
kallade ägget. Varje utvecklingsområde färglades, efter nulägesanalys, i färgerna grön, gul 
eller röd, beroende på om resultatet var bra eller dåligt. Samma process kan göras i mindre 
skala inom ämnesområdena hälsa och arbetsmiljö. Utifrån resultat i medarbetarundersökning 
och friskprofiler hos personalen samt hälso- och arbetsmiljöläget på varje enhet kan ett 
motsvarande ”ägg” skapas och åtgärder för utveckling av problemområden genomföras. 
Arbetet kan genomföras på en enhet eller på flera, beroende på tid och ambitionsnivå.  
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S) föreslår att den återkommande rapporteringen till omsorgsnämnden 
ska redovisas i januari 2013. Samt att arbetet för ökad hälsa och god arbetsmiljö ska göras på 
enheterna; Tallnoret, Gullvivan och Solgården. Samt att en plan upprättas av 
omsorgsförvaltningen för fortsatt genomförande av arbetet för ökad hälsa och god arbetsmiljö 
på övriga enheter.  
 
Propositionsordning 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med hans eget förslag. 
 
 
 
 
      Forts 
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§ 165 forts 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-09-28 
Lena Svensson, rehabsamordnare 
Marita Wikström, förvaltningschef 
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 Diarienummer 
   ON 0275/12 
 
§ 166 
 
Jämställdhetsintegrering 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Antar plan för jämställdhetsintegrering. 

 
2. Begära 230 000 tkr hos kommunstyrelsen, vilket motsvarar en tjänst på 50 procent för att 

genomföra planen för jämställdhetsintegrering inom omsorgsförvaltningen.  
 
 
Utredare Malin Fundin och jämställdhetsstrategerna Eva Frost och Anna Mann informerar om 
jämställdhetsintegrering av beroendecentrum inom omsorgsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att Ljusdals kommun ska jämställdhetsintegreras. Inom 
utbildningsförvaltningen arbetar man aktivt med jämställdhet. Omsorgsförvaltningens 
verksamhet berör många av invånarna i kommunen, därmed anses det av vikt att arbetet med 
jämställdhetsintegrering påbörjas inom beroendecentrums verksamhet. 
Jämställdhetsintegrering innebär att samhällets service och tjänster som erbjuds medborgarna 
ska anpassas efter båda könens villkor och behov.  
 
Omsorgsförvaltningen är ett högintressant område för jämställdhetsintegrering då den 
förvaltningen bedriver verksamheter som påverkar väldigt många människor i vår kommun. 
Omsorgen är en av kommunens största arbetsplatser och berör många medborgare. 
Kommunen har en allt mer åldrande befolkning och dessvärre även allt färre medborgare i 
kommunen.  
 
Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen ser att beroendecentrum ska vara den verksamhet 
som jämställdhetsintegreras först inom omsorgsförvaltningen. Personalen på 
beroendecentrum i samarbete med två jämställdhetsstrateger och stöd från projektledare för 
Jämresursen, Region Gävleborg genomför jämställdhetsintegreringen. 

• Undersöka hur många av brukarna är kvinnor respektive män. 
• Hur ser behandlingen ut för kvinnor respektive män. 
• Vilka insatser får kvinnor respektive män. 
• Hur fördelas de ekonomiska resurserna mellan kvinnor respektive män. 
• Vilka förutsättningar finns i databaser och system för få ut uppgifter om ovanstående . 

 
Utifrån kartläggningen analyseras de ev. skillnader i insatser för kvinnor och män. Finns 
skillnader ska åtgärder skapas för att säkerställa att likvärdiga insatser erbjuds oavsett kön.  
 
 
 
      Forts 
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§ 166 forts 
 
Kartläggning, analys och åtgärder genomförs av personal på beroendecentrum i samarbete 
med två jämställdhetsstrateger och med stöd av projektledare från Jämresursen, Region 
Gävleborg. Strategier för förändrat beteende arbetas fram i samarbete mellan personal och 
jämställdhetsstrateger. De nya rutinerna integreras i ordinarie system.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 10 september 2012. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S) föreslår att omsorgsnämnden begär 230 000 tkr hos kommunstyrelsen, 
vilket motsvarar en tjänst på 50 procent för att genomföra planen för jämställdhetsintegrering 
inom omsorgsförvaltningen. 
 
Propositionsordning 
  
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med hans eget förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-09-28 
Beroendecentrum 
Thomas Renshammar, verksamhetschef 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   ON 0017/12 
 
§ 167 
 
Budget 2013, beslut detaljbudget, investeringsbudget, mål och 
verksamhetsplan samt ekonomisk långtidsplan (ELP) 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden godkänner förslaget till driftbudget 2013 och ekonomisk långstidsplan 

(ELP) för 2014-2015 som överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 

2. Omsorgsnämnden yrkar ersättning från kommunstyrelsen för de kostnader som uppstår i 
samband med övertagandet av hemsjukvården från Landstinget med totalt 11 071 tkr 
utöver beslutade ramar.  
 

3. Omsorgsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget 2013 och ELP för 2014-
2015 som överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 

4. Omsorgsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan för 2013 som överlämnas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 
Förvaltningsekonomerna Malin Wiklund och Jennie Olsson informerar om förslag till beslut 
om detaljbudget 2013 och ekonomisk långtidsplan (ELP) 2014-2015.  
 
Förvaltningschef Marita Wikström informerar om förslag till verksamhetsplan 2013. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden ska enligt plan lägga en detaljerad budget i balans per den 30 september 
varje år samt göra en långtidsplan för de två kommande åren. Generellt har budget lagts 
utifrån nyckeltal där sådana finns framräknade, där sådana saknas läggs budget efter hur 
kostnaderna fördelas under innevarande år med skälig uppräkning. Kompetensutveckling har 
diskuterats under hela årets budgetprocess. Inga pengar fanns att omfördela till 
kompetensutveckling så omsorgsförvaltningen har istället valt att omfördela de pengar som 
fanns avsatta under 2012 för att lägga mer på vissa grupper. Handläggare, sjuksköterskor och 
personal på individ- och familjomsorgen har fått en höjning medan personal inom 
äldreomsorgen har fått en sänkning eftersom de även har statliga stimulansmedel att utbilda 
sig för under 2013. Löneökningarna för 2012 är inte klara ännu och kommer som ett 
ramtillskott senare i höst.  
 
 
 
 
 
 
 
      Forts 
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§ 167 forts 
 
Följande större förändringar har gjorts: 

• Verksamhetsstöd 
+732 tkr, 0,75 tjänst, utökad budget för IT 

• Individ- och familjomsorgen 
+2 980 tkr, Ökat försörjningsstöd, en ny tjänst, vikariebudget för barn och 
familjenheten, omfördelningar från HVB och öppenvård till familjehem. 

• Handikappomsorgen 
-1 751 tkr, uppsagda externa boendeplatser, färre elever på gymnasiesärskola, avtalet 
med landstinget om hemsjukvård i psykiatrin löper ut, utökning korttids. 

• Äldreomsorgen 
+ 2 894 tkr, hemtjänsttimmar och ersättning ökar, ökad budget för arbetskläder, 
ökning av bikomponentsbudget, mer intäkter. 

• Arbetsmarknadsenheten 
+1 215 tkr, Budgettillskott för sommarjobb och arbetsmarknadsåtgärder mot 
ungdomsarbetslösheten, tagit bort nya skogsarbetslaget. 

 
I den ram som tilldelats omsorgsförvaltningen av kommunfullmäktige i juni fanns inte 
övertagandet av hemsjukvården från landstinget med. Omsorgsförvaltningen har nu lagt in de 
kostnader och intäkter detta kommer att medföra och yrkar om en utökad ram om 11 071 tkr 
för att täcka dessa. 
 
Förutsättningarna för den nya integrationsverksamheten har varit att den ska finansieras av 
statliga bidrag och fonderade medel vilket gör att förvaltningen inte yrkar någon ramökning 
för den verksamheten.  
 
För investeringar yrkas en utökad ram om 620 tkr jämfört med 2012. Pengarna ska användas 
inom äldreomsorgen för att köpa möbler till vård- och omsorgsboenden samt till 
förbättringsåtgärder inom arbetsmarknadsenheten som ombyggnad av omklädningsrum, 
begagnad traktor till Omigen och ombyggnationer på Källbacka. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, budgetförslag, daterad 31 augusti 2012. 
Tjänsteskrivelse, konsekvensanalys åtgärdsnummer 11, daterad 9 september 2012. 
Tjänsteskrivelse, konsekvensanalys åtgärdsnummer 9, daterad 9 september 2012. 
Tjänsteskrivelse, konsekvensanalys åtgärdsnummer 10, daterad 9 september 2012. 
Tjänsteskrivelse, konsekvensanalys åtgärdsnummer 12, daterad 31 augusti 2012. 
 
Yrkanden 
 
Tommy Olsson (C): bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
      Forts 
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§ 167 forts 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-09-28 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Marita Wikström, förvaltningschef 
Malin Wiklund, förvaltningsekonom 
Jennie Olsson, förvaltningsekonom 
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 Diarienummer 
   ON 0108/12 
 
§ 168 
 
Omsorgsnämndens mål 2013 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Antar mål omsorgsnämndens verksamhet för år 2013.  
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden genomförde den 23 maj 2012 en heldag med bland annat genomgång och 
revidering av de nuvarande målen och utifrån dessa även styrkorten. Grundtanken var att inte 
skapa helt nya mål utan att uppdatera dem relativt varsamt utifrån dagens förutsättningar. 
Utifrån anteckningar från dagen och diskussion i omsorgsnämnden den 21 augusti 2012 har 
omsorgsförvaltningen nu sammanställt dokumentet med styrkort och omsorgsnämndens mål 
för år 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 3 september 2012. 
Skrivelse, styrkort för omsorgsnämndens mål 2013, daterad 20 september 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-09-28 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Marita Wikström, förvaltningschef 
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 Diarienummer 
   ON 0077/11 
 
§ 169 
 
Budget och verksamhetsplan 2012, begäran om investeringsbudget 
Hemsjukvård 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden yrkar hos kommunstyrelsen på en utökad investeringsbudget för 
       hemsjukvården under 2012 och 2013 med totalt 1 000 000 kronor. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen har fått uppdraget att leda projektet med att överta hemsjukvården 
2013. Enhetschef Elisabeth Kisch Juvall har påbörjat uträkningar om vad det kan komma att 
kosta att utrusta de sköterskeexpeditioner och kontor som kommer att finnas i alla 
kommundelar. Under arbetets gång har omsorgsförvaltningen konstaterat att detta inte går att 
inrymma i omsorgsförvaltningens ordinarie investeringsbudget och yrkar därför på ett tillskott 
på 1 000 000 kronor för investeringar framförallt under slutet av 2012 men även en del under 
början av 2013. Pengarna ska användas bland annat till möbler, datorer och övrig 
kontorsutrustning. Men de stora kostnaderna ligger i medicinsk apparatur och utrustning till 
expeditionerna. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har räknat fram kostnaden 
för medicinsk apparatur och liknande till cirka 110 000 kronor per expedition, totalt skapas 
sex expeditioner. Utöver detta kommer “vanlig kontorsutrustning” med cirka 50 000 kronor 
per expedition. Enhetschefen har uppdraget att minska kostnaderna genom att köpa 
begagnade möbler och eventuellt köpa en del utrustning av Landstinget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 3 september 2012. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-09-28 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   ON 0311/12 
 
§ 170 
 
Frivilligstipendium 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Utser årets frivilligstipendiat till Göta Karlsson, Los och Leicy Ström, Järvsö som 

mottagare av Ljusdals kommuns Frivilligstipendium. 
 

Utredare Roger Walter redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Frivilligcentralens styrgrupp enades vid sitt möte 2012-09-03 att föreslå Göta Karlsson, Los 
och Leicy Ström, Järvsö som mottagare av Ljusdals kommuns första Frivilligstipendium. De 
båda bör få stipendiet för sina livslånga och självuppoffrande insatser inom Röda Korset på 
sina respektive orter. Stipendiet bör delas ut på den internationella Frivilligdagen 5 december 
2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 4 september 2012. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): bifall till förvaltningens förslag. Per Gunnar Larsson (S) och  
Tommy Olsson (C) instämmer i Markus Evenssons bifallsyrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-09-28 
Frivilligcentralens styrgrupp 
Marita Wikström, förvaltningschef  
Roger Walter, frivilligsamordnare 
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 Diarienummer 
   ON 0057/11 
 
§ 171 
 
Kontaktpolitiker 2011-2014 
 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden beslutar att fördelningen av kontaktpolitikeruppdraget för 

mandatperioden 2011 till 2014 ska gälla enligt nedanstående tabell. 
 

2. Att Frida Wennberg (M) ska vara kontaktpolitiker på Tallnoret, Intraprenaden – 
Hantverkargården och att Ulf Hansson (M) ska vara kontaktpolitiker på Slottebacken, 
Boendeteamet och Fritidsverksamheten, enligt nedanstående tabell. 
 
 

 Ordföranden redogör för bakgrund till ärendet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    Forts 
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§ 171 forts 
 
Fördelning av kontaktpolitikeruppdrag 2011-2014 

Områden för personlig besök Politiker 
1 Slottebo, Slottegruppen, Omtanken (ÄO), 

Anhörigstöd (OF) 
 

Lisbeth Embretsén-Englund, Jenny Breslin, 
Ulf Hansson 

2 Öjegården, Intraprenaden - Björkbacka 
(ÄO) 

 

Bengt Åke Jackas, Mona Wandel, Birgitta Ek  

3 Solgården, MångsPers (ÄO), 
Korttidshemmet (HO) 

 

Per Gunnar Larsson, Frida Wennberg, Ove 
Schönning 

4 Furugården, Nyhem (ÄO), 
      Integrationsverksamheten 
 

Marie-Louise Hellström, 
Annasara Svanteson, Ann-Britt Ekh 

5 Julias, Juliasbacken (HO) 
 

Ulf Hansson, Ove Schönning, Eva-Lena 
Flygerfeldt 
 

6 Slottebacken, Boendeteamet, 
Fritidsverksamheten (HO) 

 

Annasara Svanteson, David Wahlund, Ulf 
Hansson 

7 Tallnoret (ÄO), Intraprenaden – 
Hantverkargården 

 

Maud Jonsson, David Wahlund, Frida 
Wennberg  
 

8 Gullvivan, Gärdegården, (ÄO), Bo-tolvan 
(HO) 

 

Tommy Olsson, Jörgen Brink, Eva-Lena 
Flygerfeldt 

9 Socialpsykiatrin, Mårtensgatan, 
Hantverkaregatan (HO) 

 

Maud Jonsson, Marie-Louise Hellström, 
Tommy Olsson 

10 Kooperativet – Unitis, UNIK (IFO), 
Arbetsmarknadsenheten 

 

Maria Andersson, Sylvia Olsson, Jörgen 
Brink 

11 Backsippan (ÄO), Granbacken (HO) 
  

Mona Wandel, Peter Engdahl, Ove 
Schönning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          forts 
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§ 171 forts 
 
Områden för telefonkontakt m.m. Politiker 
12 Personlig assistans, Kostenheten 
 

Maria Andersson, Bengt Åke Jackas 

13 Hemtjänst – Järvsö, Färila, Los 
 

Per Gunnar Larsson, Birgitta Ek 

14 Hemtjänst – Ljusdal, Ramsjö 
 

Jenny Breslin, Sylvia Olsson  

15 Färdtjänst – Riksfärdtjänst 
 

Peter Engdahl, Per Gunnar Larsson 

16 Beroendemottagningen (IFO) Lisbeth Embretsén-Englund, Ann-Britt Ekh 
 
                                                                                                                              
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2012. 

 Fördelning av kontaktpolitiker, daterat 20 augusti 2012. 
  

Yrkanden 
 

Frida Wennberg (M): vill byta kontaktpolitikeruppdrag på grund av att hon arbetar 
vid behov på Slottebacken. 
 
 
Propositionsordning 
 
Maud Jonsson (FP): föreslår att Frida Wennberg ska vara kontaktpolitiker på 
Tallnoret, Intraprenaden – Hantverekargården och att Ulf Hansson ska vara 
kontaktpolitiker på Slottebacken, Boendeteamet och Fritidsverksamheten. 
 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Maud Jonssons förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-09-28 
De valda 
Marita Wikström, förvaltningschef 
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 Diarienummer 
   ON 0222/12 
 
§ 172 
 
Uppskattning till kontaktfamiljer 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ge ett förslag till omsorgsnämnden på 

uppskattning till kontaktfamiljer. 
   

 
Sammanfattning 
 
Maud Jonsson (FP) har anmält ett ärende till omsorgsnämnden angående uppskattning till 
kontaktfamiljer. Maud Jonsson (FP) vill veta om det finns planer på några träffar för 
kontaktfamiljer, samt om det finns planer på uppskattning genom en lunch och/eller 
informativa träffar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2012. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): föreslår att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ge ett förslag till 
omsorgsnämnden på uppskattning till kontaktfamiljer. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med hans eget förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-09-28 
Marita Wikström, förvaltningschef 
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 Diarienummer 
   ON 0275/10 
 
§ 173 
 
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar 
mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg 
 
Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Antar upprättade ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar 

mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg”, daterade 2011-03-18. 
 
2. Uppdrar till kommunstyrelsen och berörda nämnder att utveckla arbetet med kommunerna 

eller landstinget, angående det gemensamma arbetet med barn och ungdomar, i enlighet 
med de redovisade gemensamma utgångspunkterna. 

 
 
Förvaltningschef Marita Wikström redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Hur barn och ungdomar mår är en viktig samhällsfråga då samtliga medborgare i ett 
demokratiskt samhälle har rätt till goda levnadsförhållanden. Barn och ungdomar kan ha svårt 
att göra sina behov hörda och måste därför ges särskild uppmärksamhet och omfattas av 
särskilda prioriteringar. Redan 2004 antogs gemensamma utgångspunkter för barn och 
ungdomar i länet. Riktlinjerna har reviderats av en grupp representanter för kommuner och 
landsting där både politiker och tjänstemän har ingått. Med ”gemensamma utgångspunkter” 
vill alla länets kommuner och landstinget ange ambitionsnivån för det förhållningssätt som 
ska känneteckna samverkansarbetet med barn och ungdomar i Gävleborgs län. De anger också 
konkreta förslag till hur arbetet och samverkan ska bedrivas. Policydokumentet är en 
uppdatering av det dokument med samma rubrik som togs fram och beslutades i 
fullmäktigeförsamlingarna i kommuner och landstinget från 2004 och framåt. De fyra 
gemensamma utgångspunkterna, Barnkonventionen, Främjande synsätt, Samverkan och 
samordning samt Uppföljning och utvärdering, ska avspeglas i konkreta handlingsplaner såväl 
på länsnivå som lokalt i varje kommun. Upprättande, genomförande och uppföljning av 
handlingsplanerna är även det ett gemensamt arbete mellan landsting och kommuner. 
 
I samverkansarbetet mellan kommunerna och landstinget i Gävleborgslän ska barnets bästa 
stå i centrum. Insatserna ska syfta till att stärka barn och ungas friskfaktorer samt förebygga 
och reducera eventuella riskfaktorer. Då barnets vårdnadshavare och familj är en viktig del i 
barnets liv, ska insatserna även syfta till att stärka deras friskfaktorer som gynnar barnets 
utveckling samt förebygga och reducera riskfaktorer som missgynnar barnets utveckling. När 
det gäller barns hälsa har till exempel den psykiska ohälsan, främst självrapporterad 
nedstämdhet och oro, samt övervikt eller fetma ökat på senare år. Det regionala 
utvecklingsprogrammet (RUP) lyfter fram värdet av ett förstärkt folkhälsoarbete.  
      Forts 
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§ 173 forts 
 
Detta ställer krav på insatser från både landstinget och kommunerna och att dessa samverkar 
för barnens bästa. För att nå goda resultat krävs att verksamheterna har gemensamt 
förhållningsätt i arbetet och att samverkan präglas av ömsesidig respekt för varandras uppdrag 
och kompetens. Policydokumentet lyfter fram fyra olika gemensamma utgångspunkter för de 
insatser landsting och kommuner riktar till barn och ungdomar och beskriver också vilka 
konkreta konsekvenser utgångspunkterna förväntas få. Ett antagande av ”Gemensamma 
utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i 
Gävleborg” ska följas av utarbetande av konkreta handlingsplaner såväl länsgemensamt som 
lokalt på kommunnivå. I Ljusdals kommun har under våren 2012 tagits fram ett 
samverkansavtal mellan utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 31 maj 2012. 
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och 
kommunerna i Gävleborg, daterade 18 mars 2011. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-09-28 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Region Gävleborg 
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 Diarienummer 
   ON 0251/12 
 
§ 174 
 
Ekonomiskt bistånd, elskuld 
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 Diarienummer 
   ON 0228/11 
 
§ 175 
 
Initiativärende med anledning av vad som framkommit vid granskning av 
ärendeförteckning från Rättsmedicinalverket 
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 Diarienummer 
   ON 0123/12 
 
§ 176 
 
Kontaktpolitikerrapport 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Omsorgsnämnden har tagit del av handlingarna. 

 
 
Markus Evensson (S) informerar om kontaktpolitikerrapport från anhörigråd på Backsippan, 
Ljusdal, daterad 4 september 2012.  
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 Diarienummer 
   ON 0055/12 
 
§ 177 
 
Detalj-redovisning av delegeringsbeslut,  
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Godkänner redovisningen av utredningar och beslut gällande förmedlade medel och 

utredningar och beslut gällande livsföring i övrigt. 
 
 
Enhetschef Laila Eriksson Wigg redovisar utredningar och beslut gällande förmedlade medel 
och utredningar och beslut gällande livsföring i övrigt. 
  
Sammanfattning 
 
Individ- och familjeomsorg har fått i uppdrag att detalj-redovisa beslut angående utredning 
förmedlade medel samt beslut angående livsföring i övrigt, avseende ekonomiskt bistånd 
fattade under juni månad 2012. 
 
Utifrån den granskning som gjorts i ärendena inför deltalj-redovisningen har framkommit 
vissa brister i handläggning och dokumentation. Detta gäller särskilt handläggningen av 
förmedlade medel där det saknas utredning enligt kap 11:1 Socialtjänstlagen. Då det enbart 
fattades två delegeringsbeslut under juni månad 2012 är urvalet för litet för att dra någon 
slutsats av resultatet. Vad gäller granskningen av utredningar i ärenden gällande livsföring i 
övrigt är resultatet bättre. Av de tre granskade ärendena är handläggningen och 
dokumentationen tillfredställande. Utredning enligt kap 11:1 Socialtjänstlagen finns i ärendet 
samt beslut kopplade till utredningarna. 
 
Individ- och familjeomsorg kommer att i oktober månad 2012 ha en särskild utbildningsinsats 
gällande handläggning och dokumentation för handläggare med myndighetsutövning. 
Parallellt med utbildningsinsatsen kommer omsorgsförvaltningen att säkerställa att 
handläggarna har tillgång och använder sig av aktuell lagstiftning och riktlinjer inom området. 
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 Diarienummer 
   ON 0055/12 
 
§ 178 
 
Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under juli och augusti 

månad 2012. 
 

2. Att individ- och familjeomsorgen får i uppdrag att detalj-redovisa delegeringsärenden, 
försörjningsstöd 4:1, vid oktobersammanträdet, fyra slumpmässigt utvalda ärenden. 
 

3. Att äldreomsorgen får i uppdrag att detalj-redovisa delegeringsärenden, hemtjänst nivå, 
vid oktobersammanträdet, fyra slumpmässigt utvalda ärenden. 
 

 
Lista redovisas, daterad 2012-09-04, över delegeringsbeslut fattade under juli och augusti 
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 
 
Markus Evensson (S): föreslår att individ- och familjeomsorgen får i uppdrag att detalj-
redovisa försörjningsstöd 4:1 vid oktobersammanträdet, slumpmässigt utvalda fyra ärenden. 
 
Markus Evensson (S): föreslår att äldreomsorgen får i uppdrag att detalj-redovisa hemtjänst 
nivå vid oktobersammanträdet, fyra slumpmässigt utvalda ärenden. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med hans egna förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-09-28 
Thomas Renshammar, verksamhetschef 
Margareta Nybom Persson, verksamhetschef 
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 Diarienummer 
   ON 0037/12 
 
§ 179 
 
Delegeringsbeslut alkohollagen 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under augusti månad 

2012. 
 
 
Lista redovisas daterad 2012-09-06 över delegeringsbeslut fattade under augusti 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 
 
§ 180 
 
Tillsyner alkoholhandläggningen augusti 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av tillsynsbesök, avseende Alkohollagen och 

Tobakslagen, gjorda under augusti månad 2012. 
 
 
Lista redovisas daterad 2012-09-05 över tillsynsbesök, avseende Alkohollagen och 
Tobakslagen, gjorda under augusti månad 2012 av tillsynsinspektörer och 
alkoholhandläggare. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 181 
 
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 augusti månad 
2012. 
 
För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll; 
 
1. Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, BRIS, ansökan om ökat bidrag från kommunerna.   
    ON 24/12. 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Omsorgsnämnden 2012-09-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

44 

 Diarienummer 
     
 
§ 182 
 
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 augusti månad 
2012. 
 
För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden; 
 
1.   Information om avslutat ärende. ON 166/12. 
 
2.   Minnesanteckningar Anhörigråd Källan. ON 112/12. 
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 Diarienummer 
   ON 0335/12 
 
§ 183 
 
Kvalitetsansvarig för omsorgsförvaltningen 
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Begär hos kommunstyrelsen att få disponera 600 000 kronor ur eget kapital för en 

projektanställning under 2013 för en kvalitetsansvarig.  
 

2. Under förutsättning att medel kan disponeras, ska omsorgsförvaltningen 
projektanställa en person som kvalitetsansvarig inom omsorgsnämndens ansvarsområde. 
 

3. Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att beräkna denna tjänst i budgetarbetet för 2014. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sedan 1 januari 2012 har socialstyrelsen ytterligare skärpt kraven på att fungerande 
ledningssystem för kvalitet finns inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. För att kunna 
arbeta med det aktuella området behöver en person anställas med kunskap inom aktuellt 
område. Sedan 1 januari 2012 gäller SOSFS 2011:9 om ledningssystem för kvalitet inom 
hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Regelverket ersätter tidigare separata regler för kvalitet 
inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst.  
 
Ett införande av ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven i regelverket kräver en 
del åtgärder inom omsorgsförvaltningen men också inom kommunen. Exempel på sådana 
åtgärder är: 
1. Systematisering och uppdatering av styrdokument så att de kontrolleras avseende 

giltighet. 
2. Dokumentation av viktigare rutiner inom vård och socialtjänst. 
3. En konsekvent användning av styrkort och uppföljning av kvalitetsmått inom all 

verksamhet. 
4. Årliga kundenkäter saknas inom handikappomsorg och individ- och familjeomsorgen. Det 

är inte genomfört på nationell nivå så som är fallet inom äldreomsorgen.  
 
För att omsorgsnämnden ska kunna uppfylla lagkraven att använda ett ledningssystem för 
kvalitet så behöver en kvalitetsansvarig person anställas. Denna person ska direkt underställas 
förvaltningschefen och ska ges uppdrag att gentemot förvaltningen verkställa att 
ledningssystemet används. Strukturen i det system där verksamhetshandboken utgör en 
central del framgår av nedanstående bild.  
  
 
 
 
                                                                                                                              

Forts 
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§ 183 forts 

                                            
Förvaltningens förslag till beslut: 
Omsorgsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen att få 600 000 kr eget kapital för en 
projektanställning under 2013 för en kvalitetsansvarig. 
 
Under förutsättning att medel kan disponeras, projektanställa en person som kvalitetsansvarig 
inom omsorgsnämndens ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2012. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): föreslår att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att beräkna denna tjänst 
i budgetarbetet för 2014. 
 
Per Gunnar Larsson (S): bifall till förvaltningens förslag och bifall till Markus Evenssons 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med hans eget förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
2012-09-28 
Kommunstyrelsen 
Marita Wikström, förvaltningschef  
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§ 184 
 
Övriga ärenden  
 
Omsorgsnämnden beslutar  
 
1. Har tagit del av informationen.  
 
Ordföranden  informerar om utbildningsdagar  i Ansvarsfull Alkohol Servering (AAS) och 
Krogar mot Knark (KmK) den 23oktober 2012 och den 30 oktober 2012, vilka han informerar 
att alla ordinarie ledamöter ska delta vid. Anmälan till nämndsekreterare Maria Hjärtmyr 
senast den 28 september 2012. 
 
Ordföranden informerar att den 15 januari 2013 blir det en arbetsdag för omsorgsnämnden 
med arbete med omsorgsnämndens mål 2014. 
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