
 PROTOKOLL 

                                                               
 Datum 

Omsorgsnämnden 2016-01-20 

 

 

Plats och tid Restaurangen, Folkparken, Ljusdal  08:30 - 13:50 

 

Beslutande: Helena Brink (C), ordförande 

 László Gönczi (MP) 

 Tommy Olsson (C) 

 Kennet Hedman (M) 

 Victoria Andersson (M) 

 Maud Jonsson (L)  

 Maria Sellberg (V) 

 Birgitta Ek (S) ersättare för Per Gunnar Larsson (S) 

 Vanja Isaksson (S) 

 Ove Schönning (S) 

 Stefan Andersson (SD) 

  

  

 

Övriga deltagande Ingela Gustavsson (V), ersättare, § 4-14, ej tjänstgörande 

 Kevin Mill (LB), ersättare, § 4-14, ej tjänstgörande 

 Desiré Eriksson (M), ersättare, § 4-14, ej tjänstgörande 

 Jörgen Brink (C), ersättare, § 6-14, ej tjänstgörande 

 Mikael Björk, förvaltningschef 

 Jenny Apelgren, socialsekreterare, § 1-3 

 Anders Åbom, utredare, § 6 

 Ingrid Sundström, verksamhetschef äldreomsorg, § 10 

 Lyudmyla Eriksson, sjuksköterska Pelaren, § 10 

 Lena Lindh Berggren, boendestöd, § 10 

 Maria Gidlund, boendestöd, § 10 

 Siw Larsson-Sten, enhetschef socialpsykiatrin, § 10 

 Anne Hannula, Pelaren, § 10 

 Olivia Agebrink, Bryggan, § 10 

 Eva Persson, Bryggan, § 10 

 Christina Ahlman, Bryggan, § 10 

 Åsa Älander, nämndsekreterare 

 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 

 

Utses att justera Tommy Olsson,   

 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-01-27 

klockan 13:00 

 
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  1-14 
 Åsa Älander 

  
Ordförande  ...........................................................................  
 Helena Brink 

 
Justerande  ...........................................................................  

 Tommy Olsson 
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Forum Omsorgsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2016-01-20 

 

Datum för anslags upprättande 2016-01-28 

 

Datum för anslags nedtagande 2016-02-19 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 

 

 
Underskrift ………………………………………………………………… 

 Åsa Älander 
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 Diarienummer 

   ON 0298/15 

 

§ 1 

 

Utredning om faderskap 
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 Diarienummer 

   ON 0299/15 

 

§ 2 

 

Utredning om faderskap 
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 Diarienummer 

   ON 0300/15 

 

§ 3 

 

Utredning om faderskap 
 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2016-01-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 

 Diarienummer 

   ON 0007/15 

 

§ 4 

 

Budgetuppföljning 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning 

 

Förvaltningschef Mikael Björk ger omsorgsnämnden en muntlig föredragning gällande 

budgetuppföljningen för 2015. Det finns inga siffror förrän bokslutet är färdigt och det 

förväntas kunna presenteras på omsorgsnämnden den 10 februari 2016. Med start 2016 

kommer det att göras en månadsuppföljning bland förvaltningens verksamheter som sedan 

presenteras för nämnden.  

 

Budgetdagen den 2 februari 2016 ställs in och nytt datum kommer inom kort. 

 

Referensgruppen för Hemtjänsten den 5 februari 2016 ställs in och nytt datum meddelas 

senare. 

 

I SVT:s granskning om äldrevården i Sverige kommer Ljusdals kommun på elfte plats i landet 

gällande placeringar på äldreboenden. En siffra att vara stolt över. 

 

Trygg hemgång är ett projekt att som har fallit väl ut och som borde spridas offentligt. 

Omsorgsnämnden uttalar en önskan om att teamet som jobbar med Trygg hemgång ska 

bjudas in till ett kommande sammanträde. 

 

 

 

Beslutsexpediering 

2016-01-28 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0014/15 

 

§ 5 

 

Sammanställning lex Sarah 2015 - årssammanställning 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 

2. Vid omsorgsnämndens sammaträde den 10 februari 2016 ska Mikael Björk presentera om 

det behövs en rådgivande funktion gällande vad som är avvikelser och vad som är lex Sarah 

och hur den i så fall skulle kunna utformas. 

 

 

Sammanfattning 
 
Anders Åbom presenterade en årssammanställning av ärenden inom lex Sarah för 2015. Efter 

halvårsskiftet har rapportering enligt lex Sarah inte bara minskat utan hittills helt upphört. 

Avvikelserapporteringen i Treserva fungerar däremot bra, vilket troligen är huvudorsaken till 

minskningen av lex Sarahrapporter. Ett antal klagomål från kunder eller anhöriga som gett 

anledning till utredningar har lämnats in, vilket kommer att redovisas i särskild ordning som 

årssammanställning.  

 

De 7 rapporter som inlämnats under året ger inte underlag för någon närmare analys. Av dessa 

avser 5 äldreomsorg, en arbetsmarknadsverksamhet och en avser stöd och omsorg.  

 

Om den gemensamma rapportvägen för avvikelser och lex Sarah i Treserva som använts en 

stor del av året har medfört att rapporterna enligt lex Sarah i stort sett upphört bör rutinerna 

för denna rapportering ses över och diskuteras med ansvariga chefer som handlägger 

rapporterna. Mottagande chef ska göra en omedelbar bedömning om en rapport ska rubriceras 

som lex Sarah eller avvikelse. Man kan överväga om ytterligare en granskande nivå ska 

läggas in i rutinerna.   

 

Under 2015 har ett nätverk av lex Sarah utredare etablerats i länet och administreras av FoU 

Välfärd, Region Gävleborg.  

 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2016 

 

 

Beslutsexpediering 

2016-01-28 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0248/15 

 

§ 6 

 

Medborgarförslag om att riva upp beslutet om nedläggning av 
äldreboendet Björkbacka 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden föreslår att medborgarförslag om att riva upp beslutet om nedläggning 

av äldreboendet Björkbacka avslås. 

 

 

Sammanfattning 
 
Den 15 juli 2015 inkom ett medborgarförslag till Ljusdals kommun om att riva upp beslutet 

om nedläggning av äldreboendet Björkbacka i Järvsö. Det minskade behovet av platser i 

äldreboende har medfört att Björkbacka under senare delen av 2015 lagts ner. 

 

Yrkande 

 

Lázsló Gönczi (MP): Mening två i tjänsteskrivningen utgår. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsunderlag 
 

Medborgarförslag daterat 15 juli 2015 

Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2015 

 

 

Beslutsexpediering 

2016-01-28 
Akt 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0181/15 

 

§ 7 

 

Medborgarförslag gällande utökning av tjänst på kommunens 
frivilligorganisationen från halvtidstjänst till heltid 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Medborgarförslaget om utökning av tjänst på kommunens frivilligorganisation från 

halvtidstjänst till heltid avslås. 

 

2. Frivilliginsatsernas ekonomiska och sociala betydelse för omsorgsförvaltningen bör 

utvärderas. 

 
Sammanfattning 
 
Den 20 maj 2015 inkom ett medborgarförslag till Ljusdals kommun om att den halvtidstjänst 

som idag finns hos Frivilligcentralen inom omsorgsförvaltningen ska utökas till heltid.  

 

Motivering till lagt förslag är att kunna underlätta för kommunens frivillig- 

organisationen i deras olika uppdrag som är kopplade till frivilligcentralen. I förslaget påtalas 

också problemet om att det inte sätts in ersättare för nuvarande anställd vid sjukdom eller 

frånvaro på grund av annan halvtidsanställning i kommunen. 

 

Under det rådande ekonomiska kärva läge som omsorgsförvaltningen befinner sig i finns inte 

utrymme i budgeten för medborgarförslaget. Omsorgsnämnden kan inte stå för kostnaden av 

en utökning till heltid även om behovet ses angeläget. 

 

Yrkande 
László Gönczi (MP): Frivilliginsatsernas ekonomiska och sociala betydelse för 

omsorgsförvaltningen bör utvärderas. Omsorgsnämnden ställde sig bakom detta yrkande. 

 

Propositionsordning 
 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att omsorgsnämnden ställer sig 

bakom detta yrkande. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2015 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige daterat 25 maj 2015 
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§ 7 forts 

 

Beslutsexpediering 

2016-01-28 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 

   ON 0021/15 

 

§ 8 

 

Verksamhetsredovisning - stöd och omsorg 2015  
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Omsorgsnämnden fick via besök från de olika verksamheterna en muntlig redovisning över 

socialpsykiatrin gällande verksamhetsåret 2015.   

 

Socialpsykiatrin har egen verksamhet samt köper platser. De jobbar med biståndsbeslut 

utifrån SoL och LSS. Totalt har verksamheten idag mellan 60-70 kunder och 17 personal och 

kunderna finns i alla åldersgrupper. Idag tittar man på verksamheter som riktar sig mot yngre. 

 

Bryggan har 31 kunder inskrivna i sin verksamhet som sker på dagtid. De kan ta emot 18 

kunder per dag och har lokaler på Gärdeåsen som består av två stycken trerumslägenheter. Tre 

personal håller verksamheten öppen måndag – fredag klockan 9-15. Bryggan jobbar för att 

bryta isolering genom social gemenskap. Det sätts upp genomförandeplaner som bland annat 

innehåller mål med sysselsättningen och arbetar också individuellt med kunderna. 

 

Boendestöd har 41 kunder över hela kommunen. De är fyra personal (två kvinnor och två 

män) som jobbar med kunder som har en långvarig psykisk störning. Deras verksamhet 

bygger på frivillighet och delaktighet och att göra saker tillsammans med kunderna. Exempel 

är hembesök, hemmets skötsel, kontakt med andra myndigheter och sjukvård samt att komma 

ut i samhället. Verksamheten ska förindra inläggningar och isolering. 

 

Pelaren är ett stödboende som idag har 15 kunder med egna lägenheter. Personalen har hand 

om medicin och frukost samt middag. De har en egen sköterska knuten till verksamheten. Det 

sätts upp genomförandeplaner så att vardagen ska fungera och ser till att alla kunder får egen 

tid med en personal någon gång i veckan. De har öppet varje dag. 

 

 

Beslutsexpediering 

2016-01-28 

Akt 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2016-01-20 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

13 

 Diarienummer 

   ON 0046/15 

 

§ 9 

 

Anhörigträffar inom omsorgsförvaltningen 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Den 3 december 2015 anordnades en anhörigträff inom äldreomsorgen i Ramsjö. Enhetschef 

Anneli Hjert höll i mötet där Helena Brink, omsorgsnämndens ordförande, och ledamoten 

Jörgen Brink närvarade. På plats var även Barbro Keijzer som presenterade Projekt 

Ramsjöbygden. 

 

Tallnorets vård- och omsorgsboende i Ljusdal bjöd in till anhörigträff den 5 november 2015. 

Från omsorgsnämnden deltog ledamöterna Tommy Olsson och Desiré Eriksson. Enhetschef 

Anna Knapp och demenssjuksköterska Anna-Lena Blixth presenterade verksamheten och 

visade en power point. 

 

Beslutsexpediering 

2016-01-28 

Akt 
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   ON 0004/15 

 

§ 10 

 

Kontaktpolitiker 2015-2018 
 
 

Omsorgsnämnden beslutar 
 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 

2. Informationen om kontaktpolitiker ska spridas till förvaltningens enheter. 

 

3. Nämnden uttalade att systemet med kontaktpolitiker bör utvärderas. 

 

 

Sammanfattning 
 

Omsorgsnämnden godkände den 15 april 2015, § 74 ON 0004/15, nya rutiner för 

kontaktpolitiker. De har framkommit att de nya rutinerna inte är kända av alla verksamheter.  

 

Det beslutade bland annat att alla ordinarie ledamöter samt ersättare är kontaktpolitiker för 

omsorgens alla verksamheter och att alla verksamheter ska kontakta omsorgsnämndens 

ordförande eller sekreterare när man önskar besök. 

 

Beslutsunderlag 
 

Protokoll, § 74 ON 0004/15, daterat den 15 april 2015 

 

 

Beslutsexpediering 

2016-01-28 

Akt 
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§ 11 

 

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

För omsorgsnämndens kännedom till sammanträdet den 20 januari 2016 fanns följande 

ärenden för kännedom: 

 

1. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande särskild avgift enligt lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade. IVO beslutar att inte ansöka om 

utdömade av särskild avgift. Ärendet avslutas. Dnr ON 229/15 

 

2. Föreläggande från Förvaltningsrätten i Falun angående särskild avgift enligt 16 kap 

socialtjänstlagen, Ljusdals kommun finner inget ytterligare att anföra utan accepterar 

IVO:s bedömning i ärendet. Dnr ON 237/15 

 

3. Ansökan om överflyttning av ärende från Härjedalens kommun till Ljusdals kommun, 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avvisar ansökan. Dnr ON 263/15 

 

Beslutsexpediering 

2015-01-28 

Akt 
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§ 12 

 

Protokoll för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 

 

Sammanfattning 

 

För omsorgsnämndens kännedom till sammanträdet den 20 januari 2016 fanns följande 

protokoll för kännedom: 

 

1. Protokollsutdrag från KF - åtgärdsplan för reglerade av negativt balanskravsresultat. Dnr 

ON 3/14 

 

2. Protokollsutdrag KS – information från omsorgsnämnden gällande prognos och planerade 

åtgärder. Dnr ON 7/15 

 

3. Protokollsutdrag från KS – förslag på förslag på organisation och inriktning utifrån 

bifallen Långsiktig bostadspolitisk inriktning. Dnr ON 291/15  

 

 

Beslutsexpediering 

2016-01-28 

Akt 
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§ 13 

 

Utbildningar och kurser 
 

Omsorgsnämnden beslutar 
 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 

2. Ledamöter i omsorgsnämnden som är intresserade av mässan nationell mötesplats för 

välfärdsteknologi och e-hälsa ska meddela Mikael Björk senast den 21 januari 2016 om de 

ämnar delta. 

 

3. Förvaltningen rapporterar till nämnden om mässan på kommande möte. 

 

 

Sammanfattning 
 

Mässan nationell mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa hålls på Kistamässan den 3 och 

4 februari 2016. Förvaltningen kommer att besöka mässan och det finns även plats för 

ledamöter i omsorgsnämnden. 

 

 

Beslutsexpediering 

2016-01-28 

Akt 
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§ 14 

 

Övriga ärenden 
 

Övriga ärenden på omsorgsnämnden den 20 januari 2016 

 

Omsorgsnämnden beslutar 
 

1. Kvinnojouren ska bjudas in till omsorgsnämnden under våren. 

 

 

Sammanfattning 
 

Det tidigare planerade besöket av Kvinnojouren på omsorgsnämnden blev aldrig av. 

Önskemål fanns om att bjuda in dem igen till ett kommande nämndssammanträde. 

 

 

Avtackning 
 

Omsorgsnämnden tackar av Helena Brink som ordförande eftersom hon har avsagt sig sitt 

uppdrag. 

 

 

Beslutsexpediering  

2016-01-28 

Akt 

 

 
  

 


