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 Diarienummer 

   ON 0017/15 

 

§ 104 

 

Verksamhetsredovisning - handläggarverksamheten 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Vård och omsorgsboende (vobo) 

Under maj 2015 har sex lägenheter fördelats. Det finns för tillfället 38 personer med 

gynnande boendebeslut. En person har tackat nej till erbjudet boende. 

 

Störst efterfrågan på boenden är det för tillfället i Ljusdal (tre personer från annan kommun 

vill flytta till Ljusdal) därefter Järvsö följt av Färila. 

 

Under maj har sju nyansökningar om vobo inkommit. Det är åtta personer som upptar 

korttidsplats i väntan på vobo och sex personer väntar på växelvårdsplats. 

 

Betalningsansvar 

Under maj har omsorgsförvaltningen inte haft något betalningsansvar till Region Gävleborg. 

Under perioden januari till och med maj 2015 har kommunen betalat totalt 96 926 kronor för 

medicinsk utskrivningsklara patienter. Årsbudget för utskrivningsklar 2015 är en halv miljon 

kronor. 

 

Anmärkning 
Två fakturor gällande betalningsansvar för februari och mars 2015 har inkommit i maj vilka 

således inte var med i verksamhetsredovisningen för februari och mars, därav andra siffror för 

dessa månader i denna redovisning. Siffrorna som redovisas för betalningsansvar varje månad 

är preliminära och kontroll görs manuellt av handläggare och då kan en sådan här justering 

uppstå ibland. Det händer också att kommunen bestrider fakturor och får rätt men den högre 

siffran har redovisats i verksamhetsredovisning redan, då handläggningen hos regionen ofta 

dra ut på tiden. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 29 maj 2015  

Statistik vobo och betalningsansvar diarieförd 29 maj 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-06-17 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0014/15 

 

§ 105 

 

Sammanställning lex Sarah 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Förvaltningen har under perioden januari till och med maj 2015 fått sex rapporter enligt lex 

Sarah. Av dessa är två av mer allvarlig karaktär, men ingen har anmälts till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO). Den senaste rapporten avser misstänkt sexuellt utnyttjande och/eller 

misshandel. Där pågår polisutredning och åtgärder för förhindrande av upprepade händelser i 

samverkan med berörda funktionsnedsatta personers gode män.  

 

Utöver dessa lex Sarahrapporter har två kundklagomål utretts i särskild ordning, ett inom 

individ- och familjeomsorgen (IFO) och ett (pågående) inom 

biståndshandläggarverksamheten.  

 

Förra årets anmälan ett ärende till IVO av allvarlig art har lett till ett återbesök av 

myndigheten den 27 maj 2015. IVOs protokoll från detta möte föreligger ännu inte men ett 

påpekande kan redan nu förutspås: Bland åtgärderna efter händelsen fanns att samla all 

personal till en planeringsdag. Detta hade rapporterats som en planerad åtgärd. Denna 

planeringsdag genomfördes inte på grund av det strikta bromspaketet. Förvaltningen 

konstaterar att en beslutad och rapporterad åtgärd ska genomföras oavsett bromspaket eller 

ekonomiska förhållanden.  

 

Rapportering av avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) fungerar nu i allt högre gard inom 

verksamheterna via verksamhetssystemet Treserva. Denna rapportväg kommer att användas 

även för lex Sarah, men en separat rapportväg bör eventuellt ändå behållas. Dessutom kräver 

lagstiftningen fortsatt fortlöpande information till all personal om lex Sarah. Detta kommer 

hädanefter att vara kopplat till information om avvikelserapporteringen.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 29 maj 2015  

Sammanställning lex Sarah 2015 daterad 25 maj 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-06-17 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0127/15 

 

§ 106 

 

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård  
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Godkänner förslaget till yttrande över utredningen ”Trygg och effektiv utskrivning från 

sluten vård”, SOU 2015:20, efter diskuterade justeringar. 

 

2. Överlämnar yttrandet till socialdepartementet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Sammanfattning av utredningens förslag 

Regeringen beslutade den 27 februari 2014 att tillkalla en särskild utredare för att genomföra 

en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 

sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen. Syftet med översynen är att åstadkomma 

en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna 

hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus 

så långt möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter. 

 

Kommentarer till förslagen 

Utredningens syfte är angeläget, ur kommunens perspektiv är utskrivning från sluten vård inte 

sällan förenat med svårigheter som framför allt drabbar den enskilde på olika sätt. Dock är det 

stora problemet vid utskrivningar inte ett dåligt regelverk utan att det inte följs. Frågan är om 

utredningens förslag om att på olika sätt stärka samverkan mellan kommuner och landsting 

kommer att ge effekt? 

 

Utredningen uppger inledningsvis att förslagen syftar till att undvika ”onödig 

sjukhusvistelse”. Det är naturligtvis angeläget. Men finns det någon bedömning av 

förekomsten och omfattningen av ”otillräcklig sjukhusvistelse”? Det är en ur vårt kommunala 

perspektiv inte ovanlig företeelse, som ju alltför ofta åtföljs av återinläggning och på grund av 

de återkommande förflyttningarna inte sällan successiv försämring.  

 

Utskrivning från sluten vård som leder till snabb återinläggning beror enligt utredningen i hög 

grad på bristande engagemang från den landstingsbedrivna öppna vården, och i detta 

avseende är det inte ett kommunalt problem men orsakar mycket svårigheter i kommunala 

verksamheter. Utredningens förslag är att primärvårdens deltagande är ett villkor för att 

betalningsansvar ska inträda. Detta ser vi positivt på, men erfar att vår primärvård är tveksam 

till sina möjligheter att leva upp till förslagen.  

 

Utskrivning från sluten vård borde vara en bedömning av patientens medicinska tillstånd. 

Men i vilket medicinskt och funktionellt skick slutenvården väljer att skriva ut en patient 

påverkas i hög grad av den utskrivande verksamhetens uppfattning om vilka resurser den  
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§ 106 forts 

 

mottagande verksamheten förfogar över. Sålunda ser vi att då kommunerna inte erbjuder 

korttidsplatser vid utskrivning utan förutsätter utskrivning till den ordinarie bostaden (då 

personen bor i sådan) blir vårdtiden i sluten vård längre. I detta perspektiv är vårdplanering 

efter hemkomst att föredra, samtidigt som detta är ännu ett exempel på att utskrivning av 

patienter från sluten vård påverkas av faktorer som inte egentligen borde vara relevanta.  

 

Inskrivningsmeddelande med beräknad utskrivningstidpunkt upplever vi positivt, men som ett 

osäkert kort. Om man som idag kan skriva ut (och skicka hem) svårt multisjuka personer helt 

utan vårdplanering hur ska vi då kunna veta att man kommer att leva upp till kravet på 

inskrivningsmeddelande? Och hur rimligt är det att då, i förväg, beräkna en 

utskrivningstidpunkt?  

 

Vi ser positivt på utredningens förslag att vårdplaneringen baseras på regelverket kring SIP, 

samordnad individuell plan, men det är troligt att bestämmelsen om fast vårdkontakt inte 

kommer att kunna uppfyllas av landstinget. Det är också mycket stor risk att denna kontakt 

inte kommer att leva upp till kravet att kalla till vårdplanering inom tre dagar efter 

slutenvårdens besked att patienten är utskrivningsklar. 

 

Kommuner och landsting/region förutsätts i förslaget komma överens om villkor för 

utskrivning, vad avser tider för betalningsansvar och de belopp som det då gäller. Om 

parterna inte kommer överens inträder vad utredningen beskriver som striktare regler för 

parterna. Enligt detta skulle antal dagar från utskrivningsklar till betalningsansvaret inträder 

minskas från fem till tre. Det skulle inte ha någon betydelse om övriga rutiner fungerade 

oklanderligt. Om landstingen skriver ut alla ”vid rätt tidpunkt” skulle de förmodligen få högre 

kostnader för vårddygn, men lägre inkomster av kommunalt betalningsansvar.  

 

Förändringen av antal dagar innan betalningsansvar infaller ändras – om parterna inte kommit 

överens om annat - inom psykiatrisk vård enligt förslaget från trettio till tre, en mycket stor 

förändring. Samtidigt finns här stora samverkanssvårigheter – mist lika stora som för 

multisjuka äldre – mellan kommunalt stöd, och öppen respektive sluten psykiatrisk vård. 

Även här är det enligt vår uppfattning så att personer som har kommunalt stöd i form av 

boende eller boendestöd och sysselsättning mer ogärna och med kortare vårdtider läggs in för 

sluten psykiatrisk vård än personer som bara har en öppenvårdskontakt och inga eller små 

kommunala insatser.  

 

Det är inte rimligt att kommunen får tre dagar på sig att ta emot en för verksamheten tidigare 

okänd person som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård, en person som kanske behöver både 

ett boende eller boendestöd och dagverksamhet.  

 

Kommunens äldreomsorg och stöd till psykiskt funktionsnedsatta samt biståndshandläggar-

verksamheten behöver förändra och utveckla sina arbetssätt. Detta är delvis redan på gång, 

utifrån modellen ”Trygg hemgång” som innebär att man planerar patientens hemgång till 

ordinarie bostad och undviker korttidsplatser.  

 

Den grundläggande omvårdnaden direkt efter utskrivning kan ske enligt HSL, som en del av 

vårdinsats och utan biståndsbeslut enligt SoL. Alternativt kan vissa insatser ges utan  
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biståndsbeslut eller med ett så kallat rambeslut enligt SoL. Här är de juridiska villkoren idag 

oklara.  

 

Diskussion 

Omsorgsnämnden diskuterade yttrandet till socialdepartementet och önskade på två ställen 

skarpare formuleringar gällande att kommunen får tre dagar på sig att ta emot en person som 

kan behöva flera insatser och att det är än mer nödvändigt med mycket god kommunikation 

med Region Gävleborg.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2015  

Remiss daterad 24 mars 2015  

Yttrande till socialdepartementet dnr: 2015/1650/FS daterad 28 maj 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-06-17 

Akt 

Socialdepartementet 
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 Diarienummer 

   ON 0149/15 

 

§ 107 

 

Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (Ds 2015:22) 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Godkänner förslaget till yttrande över Barnombudsmannens anmälningsskyldighet,  

dnr S2015/3029/FST 

 

 

Sammanfattning 

 

Socialdepartementets förslag innebär i korthet att Barnombudsmannen (BO) ges samma 

anmälningsskyldighet avseende barn och unga som far illa eller misstänks fara illa som anges 

i socialtjänstlagen (2001:453), och som gäller andra myndigheter och yrkesverksamma vars 

verksamhet berör barn och unga. Barnombudsmannen föreslås också få möjlighet att direkt 

lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) då detta uppfattas motiverat.  

 

Bakgrunden till ändringarna är att det funnits ett behov av en översyn av 

Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. Nuvarande lagstiftning har inneburit 

tillämpningsproblem för myndigheten då Barnombudsmannens anmälningsskyldighet är mer 

begränsad och svåranvändbar än anmälningsskyldigheten för andra myndigheter och 

yrkesverksamma. 

 

Därtill har Barnombudsmannens kontakter med barn och unga ökat genom åren vilket 

medfört att myndigheten oftare får indikationer som kan föranleda att en anmälan ska göras 

till socialnämnden.  

 

Omsorgsförvaltningen ser inga skäl att ifrågasätta den föreslaga ändringen.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2015  

Remiss från socialdepartementet daterad 21 april 2015  

Yttrande Barnombudsmannens anmälningsskyldighet daterad 13 maj 2015  

 

Yrkande 

 

Tommy Olsson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller detta. 
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§ 107 forts 

 

Beslutsexpediering 

2015-06-17 

Akt 

Socialdepartementet 

Regeringskansliet    
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 Diarienummer 

   ON 0115/15 

 

§ 108 

 

Revisionsrapport - Avtalstrohet 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Ärendet remitteras till arbetsutskottet den 10 augusti 2015. 

 

 

Sammanfattning 

 

Rapporten konstaterar:  

”Revisorerna har utifrån väsentlighets- och riskbedömning bedömt det angeläget att granska 

avtalstroheten i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden samt i två av de 

kommunala bolagen. Resultatet av granskningen redovisas i tre separata rapporter. 

 

Den övergripande revisionsfrågan är: Finns ändamålsenliga rutiner för att säkerställa en 

tillräcklig avtalstrohet samt är den interna kontrollen är tillräcklig? 

 

Vår sammanfattande bedömning, efter vår granskning, är att den interna kontrollen 

inte är tillräcklig och att rutiner för att säkerställa en tillräcklig avtalstrohet behöver 

stärkas. 

 

Vi grundar vår bedömning på bland annat nedanstående punkter och lämnar där även 

rekommendationer kring behov av fortsatt utveckling av rutiner. 

 

Vi bedömer att 

 Det finns inga fastställda övergripande riktlinjer. 

 Ingen fastställd inköpspolicy finns. 

 Ansvaret för ekonomiska transaktioner är fastställt genom kommunens attestreglemente. 

 Det finns inga fastställda nämndspecifika riktlinjer eller rutiner kopplat till inköp eller 

upphandling. 

 Kännedomen om LOU och krav på upphandling finns inom organisationen. Det gäller 

samtliga nämnder. 

 Den interna kontrollen inte är tillfredställande. Arbetet med systematisk intern kontroll 

arbete har varit inaktivt under 2013 och 2014. Det finns dock exempel på uppföljning som 

ett led i intern kontroll avseende följsamhet mot avtal som i olika omfattning finns 

dokumenterat. 

 Avtalstroheten avseende livsmedel är något låg medan avtalstroheten avseende 

arbetskläder och drivmedel i huvudsak är god. 

 Det finns flera leverantörer som enbart har en faktura under perioden, samt många 

fakturor med många enskilda inköp små belopp.” 
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§ 108 forts 

 

Vi rekommenderar att 

 En inköpspolicy upprättas där ansvaret för inköp och upphandling tydliggörs. 

 Rutiner för uppföljning avseende avtalstrohet utarbetas och fastställs, för att gärna 

användas som en den i intern kontrollen. 

 Att arbetet med intern kontroll formaliseras med rutiner som säkerställs för samtliga 

nämnder. 

 Inköpssamordningsgruppens roll och uppdrag förtydligas.” 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till beslut den 10 juni 2015: 

 

Omsorgsnämnden föreslår 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kommunstyrelsen ska vidta åtgärder för att förbättra styrning och kontroll av avtalstrohet 

vid inköp av varor och tjänster enligt rapportens rekommendationer. 

 

Yrkanden 

 

László Gönczi (MP): Ärendet remitteras till arbetsutskottet den 10 augusti 2015. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2015  

Revisionsrapport Avtalstrohet Ljusdals kommun daterad december 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-06-17 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0163/15 

 

§ 109 

 

Remiss angående Föreningarnas Hus i Färila 
 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Ärendet remitteras till arbetsutskottet där yrkanden från omsorgsnämnden den 10 juni 

2015 ska diskuteras. 

 

 

Sammanfattning 

 

Från kommunstyrelsen har inkommit förfrågan om synpunkter på användandet av 

Föreningarnas hus i Färila. Omsorgsförvaltningen (OF) hyrde en lokal i Föreningarnas hus 

”gamla finkan” under åren 2007- 2014 som lokal för anhörigstöd, de första åren hyrdes 

lokalen av Färilarådet. När kommunen sedan skulle försälja fastigheten sökte OF en ny lokal i 

Färila, vilken i dagsläget hyrs av en privatperson.  

 

Omsorgsnämnden har tidigare drivit frågan kring en övergripande lokalförsörjningsplan i 

Ljusdals kommun. Något konkret beslut utifrån det jobb som tidigare gjorts har inte antagits. 

 

Omsorgsnämnden anser att det är angeläget att beslut tas kring en övergripande 

lokalförsörjningsplan. Framtida behov kan snabbt uppstå av lämpliga och bra lokaler i 

samband med att omsorgen får ett allt större ansvar för utsatta människor.  

 

Omsorgsförvaltningen har inga andra synpunkter. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till beslut den 10 juni 2015: 

 

Omsorgsnämnden föreslår 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. En övergipande lokalförsörjningsplan ska omgående arbetas fram i Ljusdals kommun.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2015  

 

Yrkanden 

 

Per Gunnar Larsson (S): Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda om Föreningarnas hus 

i Färila skulle kunna användas till något inom omsorgsförvaltningen.  
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§ 109 forts 

 

Kennet Hedman (M): I den utredningen som Per Gunnar Larsson föreslår ska ingå kostnader 

för eventuella förändringar och reparationer av fastigheten. 

 

Tommy Olsson (C): Bifall till Per Gunnar Larssons yrkande. 

 

Per Gunnar Larsson (S): Ärendet remitteras till arbetsutskottet där yrkanden från 

omsorgsnämnden den 10 juni 2015 ska diskuteras. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Per Gunnar Larssons yrkande och 

finner att nämnden bifaller detta. Därmed faller övriga yrkanden. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-06-17 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0085/15 

 

§ 110 

 

Referensgrupp för individ- och familjeomsorgen 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Omsorgsnämnden har skapat en referensgrupp bestående av politiker och tjänstemän. 

Deltagare i referensgruppen är: Lasse Molin (M) KS, Helena Brink (C) ON, Laszlo Gönczi 

(MP) ON, Kenneth Hedman (M) ON, Per Gunnar Larsson (S) ON, Marita Wikström 

förvaltningschef OSF, Nicklas Bremefors ekonomichef KSF, Leopold Stoltz vikarierande 

verksamhetschef IFO, Chatarina Plomér enhetschef IFO, adjungerad, Laila Eriksson Wigg 

enhetschef IFO, adjungerad. 

 

Syftet med referensgruppen är att tränga djupare in i verksamheterna och få en kunskap och 

förståelse för i första hand individ- och familjeomsorgen och dess budget.  

 

Referensgruppen har haft tre möten. Till dessa möten har olika tjänstemän varit inbjudna. 

Gruppen har fått tagit del av redogörelser över hur verksamheterna arbetar med förebyggande 

verksamheter inom barn- och ungdom samt förebygga missbruk.  

 

Gruppen har också informerats om hur ärendegången är när det gäller myndighetsutövning 

inom missbruk, aktuellt läge, förklaring till de allt ökande underskottet för 

missbruksbehandlingen, behovet av olika boendeformer, den låga effektiviteten inom 

missbruk etcetera. 

 

Ett annat ämne har varit försörjningsstödets utveckling. Den största gruppen av de som är 

beroende av försörjningsstöd har det gemensamma att de är arbetslösa. Behovet av ytterligare 

sysselsättningsinsatser är skriande. Sysselsättning och arbete löser många problem för flertalet 

som går på försörjningsstöd.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2015  

Rapport om referensgruppens arbete daterad 2 juni 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-06-17 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0007/15 

 

§ 111 

 

Budgetuppföljning 2015, åtgärdsplan  
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Ärendet remitteras till omsorgsnämndens arbetsutkott i augusti 2015 och då ska alla 

enheters besparingar och förtydliganden av dessa finnas med i aktivitetsplanen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Omsorgsnämnden ser i helårsprognosen per april ut att gå minus 29,4 miljoner kronor mot 

budget. Nämnden fattade därför i maj 2015 beslut om att alla chefer solidariskt ska spara två 

procent på det prognostiserade utfallet under resten av året. Summan av de inlämnade 

besparingarna redovisas i en bilaga till ärendet.  

 

Besparingar som involverar personalkostnader tar tid att genomföra och att få effekt på. I 

helårsprognosen är dessutom många besparingar redan inräknade. Detta har försvårat arbetet 

med att hitta tillräckliga besparingar för att nå upp till två procent av det prognostiserade 

utfallet.  

 

Omsorgsförvaltningen föreslår den 10 juni 2015: 

 

1. Aktivitetsplanen för den 2-procentiga besparingen godkänns. 

 

2. En mindre omfattande uppföljning ska redovisas på augustinämnden, samt redovisning av 

delårsbokslut per augusti och helårsprognos på nämnden i september. 

 

3. En uppföljning av aktivitetsplanen ska redovisas på nämnderna i oktober till och med 

december. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2015  

Redovisning per chef diarieförd 10 juni 2015  

 

Yrkande 

 

Tommy Olsson (C): Ärendet remitteras till omsorgsnämndens arbetsutkott i augusti 2015 och 

då ska alla enheters besparingar och förtydliganden av dessa finnas med i aktivitetsplanen. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner att nämnden 

bifaller detta. 
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§ 111 forts 

 

Beslutsexpediering 

2015-06-17 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0180/13 

 

§ 112 

 

Föreläsning om Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg, 
Finsam 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Samordningsförbund i Gävleborgs län, Finsam, bildades i december 2014. Målet är att 

underlätta och förbättra möjligheterna till samarbete i regionen. Lagen om finansiell 

samverkan gör det möjligt för regionen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och 

kommunen att gemensamt samverka och ta del av statliga pengar för att utveckla samarbetet 

och insatserna på området. 

 

Projektledaren för Finsam, Tinna Cars-Björling, föreläste på omsorgsnämnden den 10 juni. 

Hon berättade om bakgrunden till och bildandet av samordningsförbund i Gävleborgs län och 

visade goda exempel på samverkan. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-06-17 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0018/15 

 

§ 113 

 

Besök av hemtjänsten i Färila -  
Verksamhetsredovisning - äldreomsorgen 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Hemtjänsten i Ljusdals kommun består av fem enheter i egen regi, en i varje kommundel 

förutom i Ljusdals tätort som har två enheter. Kommunen har LOV (lagen om 

valfrihetssystem) vilket innebär att den som får ett bistånd i form av hemtjänst kan välja 

utförare. Idag finns en extern aktör som utför hemtjänstinsatser. Insatser på natt utförs i egen 

regi. 

 

Inom hemtjänst idag finns cirka 475 kunder som sammanlagt har 13 355 beviljade timmar. 

När biståndshandläggaren har beviljat en insats skickas ett uppdrag till den enhetschef som 

ska verkställa uppdraget. I kommunens egen regi är det tre personer (huvudplanerare) som 

planerar ut alla insatser som är beviljade för de fem enheterna. 

 

På hemtjänstens mobiltelefoner får alla medarbetare i hemtjänst en besöksplanering för varje 

arbetsdag. Även larmen från trygghetstelefonerna går ut till dessa. Under hösten 2015 

kommer alla analoga larm att bytas ut mot IP-GSM larm och totalt sett har kommunen cirka 

550 larmkunder. 

 

Under de första tre-fyra månaderna av 2015 har de beviljade timmarna ökat kraftigt. 

Verksamhetschefer och ekonomer har tillsammans med biståndshandläggare haft ett första 

möte för att utreda orsaker till detta. Verksamhetschef för biståndshandläggare kommer under 

en tid anställa en handläggare för att göra uppföljningar av beslut för att på så sätt se om 

timmarna stabiliseras. Projekt ”Tidig hemgång”, som är planerat med start i oktober 2015, ska 

göra att verksamheten kan planera hemtjänst mer effektivt och det innebär även en större 

trygghet för kunden. 

 

I statistiken ligger de beviljade timmarna med externa utförare under januari-april på mellan 

12 249-13 355 timmar och verksamheten har planerat ut 11 788-13 601 timmar under samma 

period. Det syns även att verksamheten har utfört fler timmar än tidigare vilket innebär att 

verksamheten är effektivare och det innebär i sin tur att  kommunen klarar sig bättre på den 

ersättning som är. 

 

Ekonomi 

Hemtjänsten har en budget på 53,5 miljoner kronor 2015, det är beräknat att räcka till cirka 

125 000 timmar under året. Hemtjänstens timmar har under årets första månader ökat kraftigt, 

totalt ligger de cirka 10 000 timmar högre än samma period 2014. Fortsätter ökningen i  
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§ 113 forts 

 

samma takt resten av året kommer antalet timmar att landa på cirka 150 000 timmar vilket 

innebär ett underskott på cirka 8 miljoner kronor för hela hemtjänstens verksamhetsområde.  

 

Hemtjänst i kommunens regi klarar sig hittills i år bättre på ersättningen än tidigare år men 

visar fortfarande ett underskott mot budget. Ser man på statistiken ett antal år bakåt i tiden låg 

timmarna år 2012 på cirka 127 000 timmar men minskade sen under 2013 till 120 000 timmar 

för att år 2014 åter öka till 124 000 timmar. 

 

Besök av Färila hemtjänst 

Till omsorgsnämnden den 10 juni 2015 kom representanter och enhetschef från Färila 

hemtjänst för att berätta om hur de ser på sin verksamhet och vardag. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2015  

Statistik hemtjänst daterad 1 juni 2015  

 

 

Beslutsexpediering 

2015-06-17 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0029/15 

 

§ 114 

 

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Har tagit del av informationen.  

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas, daterade den 1 juni 2015, över delegeringsbeslut fattade under maj 2015 

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 familjeomsorgen 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). 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-06-17 

Akt 
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§ 115 

 

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom junisammanträdet 2015 

 

1. Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut från Inspektionen för vård 

och omsorg IVO, dnr ON 168/15. 

 

2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen gällande ansökan från Bris om bidrag. Bidrag 

beviljas. Dnr ON 42/15. 

 

3. Revisionsrapport , Omsorgsnämndens ansvarsutövande, Dnr ON 164/15. 

 

4. Protokoll från den gemensamma träffen i Nätverk Välfärd och Länsledning Välfärd 

den 7-8/5 i Bollnäs. Dnr ON 62/15. 
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 Diarienummer 

   ON 0182/15 

 

§ 116 

 

Hem för vård och boende, halvvägshus, i Ljusdals kommun 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att starta ett så kallat 

halvvägshus/hem för vård och boende (HVB) för missbrukare i Ljusdals kommun. 

Utredningen ska presenteras för omsorgsnämnden i oktober 2015. I utredningen ska det 

ingå att se över möjligheten till samverkan med andra kommuner samt för slag på hur man 

i kombination med boendet kan starta ett socialt företag. 

 

 

Sammanfattning 

 

På omsorgsnämnden den 10 juni 2015 diskuterades frågan om möjligheten att starta ett 

halvvägshus, alternativt ett hem för vård och boende (HVB) i Ljusdals kommun, i syfte att ha 

ett bra alternativ för missbrukare på hemmaplan. 

 

Yrkanden 

 

Maria Sellberg (V): Omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att starta ett 

så kallat halvvägshus/hem för vård och boende (HVB) för missbrukare i Ljusdals kommun. 

Utredningen ska presenteras för omsorgsnämnden i oktober 2015. I utredningen ska det ingå 

att se över möjligheten till samverkan med andra kommuner samt för slag på hur man i 

kombination med boendet kan starta ett socialt företag. 

 

László Gönczi (MP), Tommy Olsson (C), Per Gunnar Larsson (S), Kennet Hedman (M), 

Maud Jonsson (FP), Ove Schönning (S), Victoria Andersson (M): Bifall till Maria Sellbergs 

yrkande. 

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Maria Sellbergs yrkande och finner 

att nämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-06-17 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0256/13 

 

§ 117 

 

Innovativ upphandling Vinnova Ramsjö  
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Ärendet gällande att omsorgsnämnden beviljas 750 000 kronor av kommunfullmäktige, 

som täckning för ökade kostnader med anledning av Vinnovaprojektet i Ramsjö, ska 

behandlas och skickas till kommunfullmäktige för avgörande. 

 

 

Sammanfattning 

 

På kommunfullmäktige den 25 maj 2015 yrkade László Gönczi (MP) att han ville få svar på 

omsorgsnämndens fråga om nämndens begäran att få täckning för ökade kostnader med 

anledning av Vinnovas projekt i Ramsjö, men fick till svar att ärendet inte var berett. 

 

Begäran från omsorgsnämnden gäller ärendet ON 2/14 Bokslut 2014, § 26: 

Begär av kommunfullmäktige att få täckning för ökade kostnader i Vinnovaprojektet med 

750 000 kronor. 

 

Yrkanden 

 

László Gönczi (MP): Ärendet om omsorgsnämndens ökade kostnader i samband med 

Ramsjöprojektet ska behandlas och skickas till kommunfullmäktige för avgörande. 

 

Per Gunnar Larsson (S), Tommy Olsson (C), Ove Schönning (S): Bifall till László Gönczis 

yrkande. 

 

 

Beslutsexpediering 

2015-06-17 

Akt 

Kommunstyrelsen 

 
 


