
LJUSDALSKOMMUN Sida
PROTOKOLL 1(21)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

Plats och tid Ljusdaissalen, onsdagen den 28 februari 2018 kl 08:30-12:20

Beslutande Ledamöter
Yvonne Oscarsson (V), Ordförande
Lisz16 Gönczi (MP), 1:e vice ordförande
Maria Molin (M) tjänstgörande ersättare för Kennet Hedman (M)
Victoria Andersson (M)
Jörgen Brink (C) tjänstgörande ersättare för Tommy Olsson (C)
Maud Jonsson (L)
Per Gunnar Larsson (5)
Birgitta Ek (S) tjänstgörande ersättare för Vanja Isaksson (5)
Ove Schönning (5)
Ingela Gustavsson (V)
Stefan Andersson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Desiré Eriksson (M), § 27-35
Jaana Hertzman (C), § 27-3 5

Övriga deltagande Mikael Björk, förvaltningschef
Chatarina Plomér, verksamhetschef WO, § 23-26 och 34
Kerstin Karell, biträdande verksamhetschef WO, § 23-26
Anna Forsberg, enhetschef Tallnoret, § 33
Anna-Lena Blixth, demenssjuksköterska, § 33
Richard Brännström, VD Ljusdaishem, § 33
Jennie Olsson, controller, § 34
Jessica Hedberg, controller, § 34
Margareta Nybom Persson, verksamhetschef handläggarverksamheten § 31, 34
Ingrid Sundström, verksamhetschef äldreomsorg samt stöd och omsorg, § 32, 34
Susanne Lidfeldt, verksamhetschef arbetsmarknadsenheten, § 34
Marita Wikström, kvalitéts- och utvecklingschef, § 34
Asa Älander, nämndsekreterare

Utses att justera Victoria Andersson

Justeringens plats och tid Konimunkansliet plan 5, Kommunhuset, Ljusdal 20 18-03-07
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Sekreterare \ Paragrafer § 23-35
Åsa Älande;
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Justerare f”
Victoria Andersson

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 2(21)

Ornsorgsnämnden
2018-02-28

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum Omsorgsnämnden

Sammantradesdatum 201 80228

Datum för anslags uppsöttande 201 80308

Datum för anslags nedtagande 20180329

Förvaringspiats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Asa 1andeit

Justerands sgnatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 3(2 1)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

INNEHÅLLSFÖRTECKMNG
§23 DnrOOlO9/2017

Anmälan av missförhållande eller misstänkt missförhållande inom
socialtjänsten enligt Lex Sarah 4

§24 Dnr00058/2018
Särskilt förordnad vårdnadshavare ............. 6

§25 Dnr00057/2018
Särskilt förordnad vårdnadshavare 7

§26 Dnr00290/2017
Vård med stöd av LVU 8

§27 Dnr00042/2018
Förvaltningschefen informerar 2018 9

§28 Dnr00026/2018
Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2018 10

§29 Dnr0004O/2018
Arenden för kännedom 2018 11

§30 Dnr00039/2018
Protokoll för kännedom 2018 12

§31 DnrOOlO5/2016
Mobilitetsstöd 13

§32 Dnr00065/2018
Sveriges kommuner och Landsting meddelande från styrelsen nr
3/2017 - Kvalitet i särskilt boende 14

§ 33 Dnr 00128/2016
Nytt äldreboende i Ljusdal 15

§34 Dnr00003/2017
Bokslut 2017 17

§35 Dnr00029/2017
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f
§ socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 2017 21

Justerandesgnatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS J KOMMUN Sida
PROTOKOLL 4(6)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

§ 23 Dnr 00109/2017

Anmälan av missförhållande eNer misstänkt
missförhållande inom socialtjänsten enligt Lex Sarah

Omsorgsnämnden beslutar
1. Ger förvaltningen uppdrag att vidta föreslagna åtgärder för att rätta till de
brister som Inspektionen för vård och omsorg påpekar.

2. Uppdrar till förvaltningen att lämna rapport om hur förbättringsarbetet
fortskrider en gång per halvår under år 2018 och 2019. Om någon av de
föreslagna åtgärderna inte har önskad effekt ska förvaltningen föreslå andra
åtgärder.

3. Överlämnar redovisningen av åtgärder till Inspektionen för vård och
omsorg som sin egen.

Sammanfattning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utfört tillsyn i ett individärende
gällande om nämnden agerat i tillräcklig omfattning till stöd och skydd för
en vuxen person med missbruksproblematik och psykiska besvär.
Omsorgsnämnden ska redovisa åtgärder för att komma tillrätta med
konstaterade brister och säkerställa att de inte upprepas. Utöver detta ska
nämnden redovisa tidpunkt för de genomförda eller planerade åtgärderna
samt hur nämnden säkerställer att vidtagna åtgärder får önskad effekt.
Redovisningen ska lämnas till IVO senast den 1 mars 2018.

Tillsynen från IVO har skett som följd av en Lex Sara-anmälan som individ-
och familjeomsorgen gjorde till våren 2017.

Förvaltningen presenterar svar på IVOs begäran i bilagd promemoria.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2018
Protokollsutdrag ONAU 2018-02-14 § 46
Redovisning av åtgärder till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) daterad
den 16 februari 2018
Beslutsmeddelande från IVO daterat den 17januari 2018

Justerandeignatur , Utdragsbestyrkande

LZt4



LJUSDALSKOMMUN Sida
PROTOKOLL 5(6)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

forts § 23

Beslutsexpediering
2018-02-28
Ivo
Akt

Yrkanden

Maria Molin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerands signatur Utdragsbestyrkande
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)msorgsnämnden 2018-02-28

§24 Dnr00058/2018

SärskUt förordnad vårdnadshavare
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Datum

)msorgsnämnden 2018-02-28

§25 Dnr00057/2018

SärskNt förordnad vårdnadshavare
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Datum
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§26 Dnr00290/2017

Vård med stöd av LVU



LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 9(2 1)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

§27 Dnr00042/2018

FörvaItnngschefen informerar 2018

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Mikael Björk informerar omsorgsnämnden om vad som är
aktuellt inom förvaltningen.

Beslutsunderlag

Beslutsexpediering
2018-03-08
Akt

JusternJ9ssignatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 10(21)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

§28 Dnr00026/2018

Redovisnng av delegeringsbe&ut
omsorgsförvaltningen 2018

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 16 februari 2018
Tabell översikt delegeringsbeslut daterad den 16 februari 2018

Beslutsexpediering
2018-03-08
Akt

Justerancks signatur Utdragsbestyrkande

7
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LJUSDALSflKOMMUN Sida
PROTOKOLL 11(21)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

§29 Dnr0004O/2018

Ärenden för kännedom 2018

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen,

Sammanfattning av ärendet

Till omsorgsnämndens sammanträden den 28 februari finns följande ärenden
för kännedom:
1. Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket gällande inspektion på centralköket.
Arbetsmiljöverket avslutar ärendet då de anser att centralköket uppfyller
ställda krav.

2. Jiiformation om Ljusdals kommuns trygghetsnav i Los och Ramsjö.

3. Information från Socialstyrelsen om samordning av insatser gällande barn
med funktionsnedsättning.

4. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande inspektion på
Bryggan. Arbetsmiljöverket vill ha svar gällande hantering av identifierade
brister senast 15 maj 2018. Beslut om yttrande sker på omsorgsnämnden 25
april 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2018

Beslutsexpediering
2018-03-08
Akt

Justerandessgnatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALSrKOMMUN Sida
PROTOKOLL 12(21)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

§30 Dnr00039/2018

ProtokoN för kännedom 2018

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet

Till omsorgsnämndens sammanträden den 28 februari finns följande
protokoll för kännedom:

1, Protokollsutdrag KF 2018-01-29 § 16 gällande avsägelse av Kevin Mill
(LB) som ersättare i omsorgsnämnden. Fyllnadsval.

2. Protokollsutdrag KF 2018-01-29 § 1 gällande tilläggsbudget 2018, ELP
2019-2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 16 februari 2018

Beslutsexpediering
2018-03-08
Akt

Justerands signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALSflKOMMUN Sida
PROTOKOLL 13(21)

Omsorgsnämnden
20i8-02-28

§31 DnrOOlO5!2016

MobiNtetsstöd

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av utvärderingen av mobilitetsstöd,

2. Provperioden för mobilitetsstöd förlängs från och med 2018-08-01 och ett
år framåt.

Sammanfattning av ärendet

Den 24 augusti 2016 beslutade omsorgsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att införa möjligheten att ansöka om mobilitetsstöd..
Kommunfullmäktige fattade beslut 2016-10-3 1 om att mobilitetsstöd skulle
införas i Ljusdals kommun och gav uppdrag åt omsorgsförvaltningen att
utforma regelverk för insatsen.
Från och med 1juli 2017 har möjligheten att ansöka om mobilitetsstöd
funnits i Ljusdals kommun för de kommuninnevånare som uppfyller
kriterierna att beviljas stödet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2018

Beslutsexpediering
2018-03-08
Kommunstyrelsen för kännedom
Akt

Justerandes snatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN

Omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Datum

2018-02-28

Sida
14(21)

§ 32 Dnr 00065/2018

Sveriges kommuner och Landsting meddelande från
styrelsen nr 3/2017 Kvalitet i särskilt boende

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden antar rekommendationen för arbete med ökad kvalitet i
särskilt boende/vård -och omsorgsboende för äldre.

2. Omsorgsnämnden får en återkoppling av ärendet på sammanträdet i
oktober 2018.

Sammanfattning av ärendet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har den 20januari 2017 beslutat:
Att rekommendera Sveriges kommuner att anta den rekommendation
avseende särskilt boende som utarbetats av SKL i dialog med kommunerna,
Föreningen Sveriges socialchefer, Riksorganisationen för idéburen vård och
omsorg (Famna) och vårdföretagarna,

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag ONAU 20 18-02-07 § 11
Tjänsteskrivelse daterad den 29januari 2018
Meddelande från styrelsen för SKL daterat den 20januari 2017

Beslutsexpediering
2018-03-08
Akt

Yrkanden

Yvonne Oscarsson (V) yrkar på att omsorgsnämnden ska få en återkoppling
av ärendet på sammanträdet i oktober 2018.

Propositionsordningar

Ordförande ställer yrkandet om återkoppling under proposition och finner att
omsorgsnämnden bifaller yrkandet.



LJUSDALS ] KOMMUN Sida
PROTOKOLL 15(21)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

§33 Dnr00128/2016

Nytt äldreboende Ljusdal

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

2. Omsorgsnämnden godkänner förstudien.

3. Omsorgsnärnnden ger arbetsutskottet i uppdrag att fortsätta bereda
ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Referensgruppen och projektgruppen har nu slutfört förstudien gällande ett
nytt äldreboende. På omsorgsnämndens sammanträde den 28 februari får
omsorgsnämnden en sammanfattning om vad förstudien har kommit fram
till.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 16 februari 2018
Protokollsutdrag ONAU 2018-02-07 § 10
Skisser och förstudier daterade i februari 2018

Beslutsexpediering
2018-03-08
Akt

Yrkanden

Yvonne Oscarsson (V) yrkar på att omsorgsnämnden ger arbetsutskottet i
uppdrag att fortsätta bereda ärendet.

Maria Molin (M) yrkar bifall till yrkandet från Yvonne Oscarsson (V).

Maria Molin (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALSKOMMUN Sida
PROTOKOLL 16(21)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

§ 33 forts

Propositionsordningar

Ordfo•rande ställer yrkandet från Yvonne Oscarsson (V) och Maria Molin
(M) om att ge arbetsutskottet i uppdrag att fortsätta bereda ärendet under
proposition och finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet.

.Justerande inaIur Utdragsbestyrkande

Li1H



LJUSDALSflKOMMUN Sida
PROTOKOLL 17(21)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

§ 34 Dnr 00003/2017

Boks’ut 2017

Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänner bokslut 2017 med tillägg av de ändringar som
omsorgsnämnden föreslår.

2. Godkänner verksamhetsberättelsen för år 2017 och skickar den vidare till
kommunfullmäktige,

3. Godkänner redovisningen av måluppfyllelsen för år 2017.

4. Omsorgsnämnden beslutar om konsuitstopp inom förvaltningen från 1
april 2018.

5. Omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma med en plan
för hanteringen av stoppet för konsulter till omsorgsnämndens sammanträde
den 25 mars 2018.

6. Omsorgsnämnden beslutar att kostnaderna för mäns våld i nära relationer
samt specifika höga placeringskostnader ska specificeras i
verksamhetsberättelsen.

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på — 22 055 tkr för 2017.
De stora underskotten finns inom verksamhetsområdena Stöd och omsorg
(SO) och Individ-och familjeomsorgen (WO) som tillsammans redovisar ett
underskott på ca — 21,7 milj .kr.

Stöd och omsorg gick in år 2017 med en ofördelad besparing om ca 6,7
milj .kr och utöver detta har kostnaderna inom personlig assistans ökat
tillföljd av Försäkringskassans avslag under året som medfört ett utökat
kommunalt ansvar för ett flertal individer.

Individ- och familjeomsorgen har fortsatt höga placeringskostnader. Under
2017 har det stora antalet skyddsplaceringar till följd av våld i nära relation
drivit på kostnadsutvecklingen och det återstår ett stort arbete för att nå en
ekonomi i balans. Svårigheterna att rekrytera i kombination med ett stort
antal utredningar har medfört högre konsultkostnader än budgeterat. Inför

Justerane s natur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 18(21)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

§ 34 forts

2018 ser personalläget mycket bättre ut och förvaltningen bedömer att
verksamheten är fullt bemannat senast juni 2018.

Inom äldreomsorgen (ÄO) är kostnadsutvecklingen fortsatt stabil. Det är
mycket glädjande att hemtjänsten redovisar ett resultat i stort sett
motsvarande budget för första gången sedan 2010 samt att kommunens vård-
och omsorgsboenden redovisar en fortsatt positiv ekonomisk utveckling.
Istället är det hemsjukvården som har en negativ kostnadsutveckling och
redovisar ett underskott om ca 5 milj.kr för 2017.

Arbetsmarknadsverksamheten redovisar ett positivt resultat på 3,9 milj.kr.
Överskottet finns inom det s,k, Växlingsprojektet och Omsorgsnämnden har
givit förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av all verksamhet
inom området för att säkerställa att samtliga enheter är ändamålsenliga
utifrån de behov som finns inom kommunen.

Integrationsverksamheten redovisar ett positivt resultat på ca 7 milj.kr.
Under sista kvartalet 2017 har verksamheten sett ökade kostnader till följd
av den omställning som omsorgsnämnden beslutat om med anledning av det
minskade antalet ensamkommande barn på våra Hvb-boenden (Credo).
Denna omställning har försämrat resultatet jämfört med den prognos som
redovisades per augusti 2017. Då verksamheten är nollbudgeterad i
Omsorgsnämnden påverkar inte det positiva resultatet nämndens resultat.
Överskottet hanteras på kommunövergripande nivå.

Kosten redovisar ett underskott på ca 600 tkr 2017, detta beror främst på
minskade intäkter från äldreomsorgen och förskolorna samt obudgeterade
kostnader för intraprenad Ramsjö.

Investeringar
Omsorgsnämnden visar ett överskott när det gäller investeringsbudgeten.

Måluppfyllelse
Omsorgsnämnden har i sina mål utgått från Kommunfullmäktiges
målområden. Inom området Arbetstillfällen har ON som mål att erbjuda
olika former av praktikplatser. Det görs genom bland annat Trainee platser
inom WO, där de som läser till socionom på högskola erbjuds en
traineetjänst på 25 % under de sista två terminerna. Efter godkänd utbildning
erbjuds man sedan en tillsvidareanställning. Inom Äldreomsorg (ÄO) samt
inom Stöd- och Omsorg (SO) erbjuds så kallade BUI- anställningar. BUI
anställning innebär att elever i åldern 18-25 år med avslutat vård- och

Juserands signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALSjJKOMMUN Sida
PROTOKOLL 19(21)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

§ 34 forts

omsorgsprogram med godkända betyg erbjuds en anställning på minst 75 %
samt med 25 % studier eller handledning, det kan t.ex. vara
programfördjupning eller SF1.

Inom målområdet Bildning och utbildning har ON som mål att antalet elever
som går vård och omsorgsprogrammet ska öka. Det är ett område som
uppvisar ett mycket bra resultat. Ungdomsprogrammet har för hösten 2017
ett överintag på sina 16 platser med 3 elever. Till vuxenprogrammets 30
platser är det kö för att få börja. Skolans begräsning för att ta emot fler elever
är i lokaler och tillgången till lärare.

Målområdet Boende skall utifrån kommunens förutsättningar och individens
valfrihet erbjuda ett anpassat och flexibelt boende. Inom området klaras de
flesta mål men viktigt är att uppmärksamma att flera mål, framförallt inom
integrationsverksamhetens område har fått andra förutsättningar. Ett mål
som inte klaras under perioden är ett boende för psykiatri.

Målområdet Kultur och fritid där utbud, tillgänglighet och mångfald inom
kultur och fritid för omsorgsnämndens alla kunder skall öka, där når vi inte
målet inom alla delar. Målet att andelen vård och omsorgsboenden med fler
än tre aktiviteter/vecka har enligt öppna jämförelser (ÖJ) minskat från 95 %
2016 till 86 % år 2017 målet för 2018 är 100%.

Andelen förnyelsebart bränsle (E85) i relation till totalt använt bränsle inom
omsorgsförvaltningen har ökat. 2016 var det 3 procent och under 2017 var
motsvarande siffra 5,6 procent.

Målområdet Mångfald där ska ON öka mångfalden bland anställda. Andelen
anställda män inom ÄO ska öka från 10 % 2016 till 10,5% 2017 vilket ON
klarade. Även personer med språk- alternativt arbetspraktik klarades.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2018
Investeringar 2017 daterad den 19 februari 2018
Protokollsutdrag ONAU 20 18-02-07 § 9
Verksamhetsberättelse 2017 daterad den 19 februari 2018
Omsorgsnämndens mål avstämning 2017 daterat den 19 februari 2018

Justerandessj natur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALSKOMMUN Sida
PROTOKOLL 20(21)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

§ 34 forts

Beslutsexpediering
2018-03-08
Kommunstyrelsen
Akt

Yrkanden

Yvonne Oscarsson (V) yrkar på konsuitstopp inom förvaltningen från och
med 1 april 2018.

Ingela Gustavsson (V) yrkar på att kostnaderna för mäns våld i nära
relationer samt specifika placeringskostnader ska specificeras i
verksamhetsberättelsen,

Låszlö Gönczi (MP) yrkar avslag på yrkandet från Ingela Gustavsson (V),

Justerandes,gnatur -. Utdragsbestyrkande
/ /1

/4j



LJUSDALSKOMMUN Sida
PROTOKOLL 21(21)

Omsorgsnämnden
2018-02-28

§35 Dnr00029/2017

Ej verkställda bes’ut enNgt 4 kap 1 § och rapporterng
enNgt 16 kap 6f § socaftjänsflagen för ndMd- och
famNjeomsorgen 2017

Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

2. Informationen om ej verkställda beslut redovisas enligt 4 kap 1 § och
rapport enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen
tredje kvartalet 2017 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens
revisor för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Rapportering till IVO avser kvartal 3, 1/7-30/9, 2017.
Av kvartaisrapporten framgår att det finns ett gynnande beslut som ej
verkställts inom 3 månader från beslutsdatum för ff0, Individ- och
familj eomsorg. Detta beslut gäller bistånd med kontaktfamilj som beviljats
den 28 mars 2017. Insatsen har ej verkställts på grund av att under tiden som
socialtjänsten sökt en lämplig kontaktfamilj, så har ärendet gått över till en
placering tillsammans med mamman. Dock bodde barnet och mamman bara
kort tid där de placerades. Mamman har återtagit ansökan 170804 om
kontaktfamilj, då familjesituationen har förändrats och att mamman får mer
stöd. Mamman anser att det nu inte finns något behov av kontaktfamilj.

Rapport om detta skickas till IVO.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2018
Rapportering daterad den 14 februari 2018

Beslutsexpediering
2018-03-08
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Akt


