
LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 1(20)

Omsorgsnämnden Datum

20 17-08-23

Plats och tid Folkparksrestaurangen, onsdagen den 23 augusti 2017 kl 08:30

Beslutande Ledamöter
Yvonne Oscarsson (V), Ordförande
Lisz16 Gönczi (MP), 1:e vice ordförande
Kennet Hedman (M)
Victoria Andersson (M)
Tommy Olsson (C)
Per Gunnar Larsson (S)
Ove Schönning (S)
Ingela Gustavsson (V)
Stefan Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Desird Eriksson (M) ersättare för Maud Jonsson (L)
Birgitta Ek (5) ersättare för Vanja Isaksson (S)

Övriga deltagande Mikael Björk, förvaltningschef, § 96-108
Chatarina Plomér, verksarnhetschef lEO, § 96-103 samt 105-108
Marita Wikström, kvalitet-och utvecklingschef, § 104
Jennie Olsson, controller, § 98
Jessica Hedberg, controller, § 98
Margareta Nybom-Persson, verksamhetschef handläggarenheten, § 103
Ingrid Sundström, verksamhetschef äldreomsorg, § 99
Asa Älander, nämndsekreterare

Utses att justera Ove Schönning

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Kommunhuset, 20 17-08-29

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer § 96108

a Alander1/7

Ordförande .21

,<onne Oscarsson
/ ...-.-

justerare
Ove Schönning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

/



PROTOKOLL

Datum

2017-08-23

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Omsorgsnämnden

2017-08-23

2017-08-30

2017-09-27

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Forum

Sammantriidesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringspiats för protokollet

Underskrift

Justerancies signatur

4H /

Utdragsbestyrkande

LJUSDALS KOMMUN

Omsorgsnämnden

Sida
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LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 3(20)

Omsorgsnämnden Datum

2017-08-23

NNEHÅLLSFÖRTECKNNG
§96 Dnr00199/2017

Särskilt förordnad vårdnadshavare 4
§97 Dnr00045/2017

Förvaltningschefen informerar 2017 5

§ 98 Dnr 00005/2017
Budget2Ol8 6

§ 100 Dnr00204/2017
Föreningsbidrag integrationsfrämjande insatser 8

§101 DnrOO2ll/2015
Skälig levnadsnivå inom ekonomiskt bistånd 10

§ 102 Dnr00029/2017
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f
§ socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 2017 12

§ 103 Dnr0002S/2017
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f
§ socialtjänstlagen 2017 13

§ 104 Dnr00223/2017
Underrättelse om anmälan, samt begäran om handlingar gällande
kund i äldreomsorgen, dnr 8.2-26943/2017-3 15

§ 105 Dnr00002/2015
Delegeringsordning för omsorgsnämndens verksamheter 2015-2018 17

§ 106 Dnr00027/2017
Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2017 18

§ 107 Dnr 00099/2017
Arenden för kännedom 2017 19

§ 108 DnrOOlO4/2017
Ovriga ärenden 2017 20

Justerandes Utdragsbestyrkande



LJUSDALSflKOMMUN Sida
PROTOKOLL 4(20)

Omsorgsnämnden Datum

2017-08-23

§96 Dnr00199/2017

SärskNt förordnad vårdnadshavare

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 5(20)

Omsorgsnämnden Datum

201 7-0823

§97 Dnr00045/2017

Förvaltningschefen informerar 2017

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Mikael Björk informerar omsorgsnämnden om vad som är
aktuellt i förvaltningen för närvarande och framåt.

Beslutsexpediering
2017-08-29
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 6(20)

Omsorgsnämnden Datum

2017-08-23

§ 98 Dnr 00005/2017

Budget 2018

Omsorsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

2. Omsorgsnämnden noterar att beslut om att godkänna förslag till
driftbudget samt investeringsbudget 2018 tas enligt rådande budgetprocess
vid omsorgsnämndens sammanträde i september 2017.

3. Omsorgsnämnden noterar att beslut om att godkänna förslag till
driftbudget samt investeringsbudget 2018 gäller efter att erforderliga MBL
förhandlingar genomförts.

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden beslutade den 19 april 2017 om en budgetram för 2018
innehållandes ett budgetyrkande på 501 961 tkr som sedermera skickades till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Budgetyrkandet utgick ifrån
tidigare fastställd ekonomisk långsiktig plan (ELP).

Den 19juni 2017 beslutade Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun om
budget 2018 med fördelning av ekonomiska ramar för 2018 samt ekonomisk
långtidsplan för 20 19-2020. 1 beslutet tilldelades omsorgsnämnden en
budgetram för 2018 på 508 222 tks.

Av beslutet (Dnr 0000 1/2017) framgår att kommunfullmäktige utökar
omsorgsnärnndens budgetram från tidigare fastställd ekonomisk långsiktig
plan (ELP) med 6 miljoner för att stärka verksamhetsområdena IFO och Stöd
och omsorg.

Kraven på att effektivisera verksamheterna minskar i och med detta beslut
men ytterligare effektiviseringar krävs för att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2017
Driftbudget daterad den 14 augusti 2017
Investeringsbudget daterad den 14 augusti 2017

Justerandes signatur 1 Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 7(20)

Omsorgsnämnden Datum

2017-08-23

§ 98 forts

Beslutsexpediering
2017-08-29
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 8(20)

Omsorgsnämnden Datum

2017-08-23

§ 100 Dnr00204/2017

Förenngsbidrag integrafionsträmjande insatser

Omsorgsnämnden beslutar
1. Införa 250 000 kronor årligen i föreningsbidrag under perioden 2018-
2019.

2. Summan ska gå till föreningar och organisationer som arbetar för ökad
integration i samhället.

3. Det utökade föreningsbidraget finansieras av integrationsverksamheten.

4. Annonsering av föreningsbidraget sker enligt nuvarande rutiner för
föreningsbidrag.

5. Beslut om föreningsbidrag tas av omsorgsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

De senaste åren har en stor grupp människor flytt till Sverige. Bara under år
2015 kom ca 160 000 människor till Sverige. Detta skapade ett stort tryck på
flertalet myndigheter och även om flyktingmottagandet förändrats sen dess
står Sverige inför en stor utmaning. Den stora utmaningen framöver är att
integrera de individer som beviljas uppehållstillstånd i det svenska samhället.
För detta krävs breda insatser i samhället.

Den offentliga sektorn är givetvis en viktig aktör men det civila samhället
har en betydande roll i detta arbete. För att stimulera till fler goda insatser
inrättar omsorgsnämnden ett föreningsbidrag om 250 000 kr årligen under
kommande två år (2018 och 2019) riktat mot organisationer och föreningar
som arbetar med dessa frågor.

Tidsplan:
Annonsering av föreningsbidraget för 2018 skall ske i september 2017.
Beslut om tilldelning av bidrag till utvalda föreningar och organisationer
sker i omsorgsnämnden i november 2017.

Annonsering av föreningsbidraget för 2019 skall ske i september 2018 för
beslut om tilldelning av bidrag till utvalda föreningar och organisationer i
november 2018.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 9(20)

Omsorgsnämnden Datum

2017-08-23

§ 100 forts

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag ONAU 2017-08-16 § 121
Tjänsteskxivelse daterad den 20juli 2017

Beslutsexpediering
2017-08-29
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS fl KOMMUN Sida
PROTOKOLL 10(20)

Omsorgsnämnden Datum

2017-08-23

§101 DnrOO2ll/2015

SkäNg evnadsnivå inom ekonomiskt bistånd

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden beslutar att avslå Låszlö Gönczis yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden diskuterade kring en skrivelse från milj öpartiet angående
ekonomiskt bistånd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2017
Protokollsutdrag ONAU 2017-06-07 § 112
Skrivelse från miljöpartiet daterad den 9 augusti 2015

Beslutsexpediering
2017-08-29
Akt

Yrkanden

Läszlé Gönczi (MP) yrkar på att: Vi föreslår omsorgsnämnden anta ett
inriktningsbeslut att uppdra till sina socialarbetare att i sina arbetsrutiner så
långt det går avstå från att använda minskandet av det ekonomiska biståndet
under vad som krävs för en skälig levnadsstandard.

Ldszlé Gönczi (MP) yrkar på att: Vi föreslår att detta inriktningsbeslut följs
upp halvårsvis med information om det har förekommit avvikelser från
denna hållning och i så fall varför.

Tommy Olsson (C) och Ove Schönning (5) yrkar avslag till de båda
yrkandena från Låszlö Gönczi (MP),

Per Gunnar Larsson (5) yrkar bifall till yrkandet från Låszld Gönczi (MP),

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 11(20)

Ornsorgsnämnden Datum

2017-08-23

§ 101 forts

Propositionsordning

Ordförande ställer yrkandet från Låszlö Gönczi (MP) om inriktningsbeslut
mot avslag under proposition och finner att omsorgsnämnden avslår
yrkandet. Omröstning begärs.

Omsorgsnämnden godkänner följ ande propositionsordning: Ja-röst för
avslag och nej-röst för bifall.

Omröstningsresultat

Med 8 ja-röster mot 2 nej-röster beslutade omsorgsnämnden att avslå
yrkandet. En ledamot valde att avstå att rösta.

Omröstningsprotokoll § 101 yrkande om

inriktningsbeslut

Ledamöter Parti Ja Nej Avstår

Yvonne Oscarsson V X

Läszl6 Gönczi MP X
Tommy Olsson C X

Kennet Hedman M X

Victoria Andersson M X

Desiré Eriksson M X

Ingela Gustavsson V X

Per Gunnar Larsson 5 X

Birgitta Ek 5 X

Ove Schönning 5 X

Stefan Andersson SD X

Totalt 8 2

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALSflKOMMUN Sida
PROTOKOLL 12(20)

Omsorgsnämnden Datum

2017-08-23

§ 102 Dnr00029/2017

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

Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

2. Information om ej verkställda beslut redovisas enligt 4 kap 1 § och rapport
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och familjeornsorgen första
kvartalet 2017 skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens
revisorer för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Rapportering till IVO avser kvartal 2, 1/4-30/6, 2017. Av kvartalsrapporten
framgår att det finns ett gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader
från beslutsdatum för WO, Individ- och familjeornsorg. 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.

Rapport om detta skickas till IVO.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 4juli 2017
Rapportering av ej verkställda beslut daterad den 4 juli 2017

Beslutsexpediering
2017-08-29
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 13(20)

Omsorgsnämnden Datum

2017-08-23

§ 103 Dnr 00028/2017

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering
enNgt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2017

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

2. Sammanfattningen skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens
revisorer för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

För andra kvartalet 2017 fanns totalt fem rapporteringar till IVO
(Inspektionen för vård och omsorg).

Två rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård- och
omsorgsboende (vobo).

Tre rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger om personer med
funktionsnedsättning, SoL och LSS.

Äldreomsorg:
1 ärende är inte verkställt vid rapporteringstillfället (tackat nej).

• 1 ärende har kund återtagit ansökan (från annan kommun).

Omsorger om personer med funktionsnedsättning:
Verkställt:

• ledsagning enligt SoL (svårigheter eftersom ev. kontaktfamiljs bostad
måste vara anpassad utifrån kunds behov och hjälpmedel)

• avlösarservice i hemmet enligt LSS (saknar lämplig uppdragstagare)

1 bifogad sammanställning framgår väntetid orsak.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2017
Rapportering av Ej verkställda beslut andra kvartalet daterad den 14 augusti
2017

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 14(20)

Omsorgsnämnden Datum

2017-08-23

§ 103 forts

Beslutsexpediering
2017-08-29
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 15(19)

Omsorgsnmnden Datum

2017-08-23

§ 104 Dnr00223/2017

Underrättelse om anmälan, samt begäran om
handlingar gällande kund i äldreomsorgen, dnr &2-
26943/2017-3

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN Sida
PROTOKOLL 17(20)

Omsorgsnämnden Datum

2017-08-23

§ 105 Dnr 00002/2015

Deegerngsordnng för omsorgsnämndens
verksamheter 2015-2018

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden antar förändringar till fastställd delegeringsordning,

2. Förändringarna trycks som bilaga till färdigställd delegeringsordning.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har uppmärksammat två ändringar till fastställd
delegeringsordning som snarast behöver distribueras till samtliga berörda.
Tilläggen kan inte avvaktas till nästa större revidering av
delegeringsordningen.

De uppmärksammade ändringarna berör fiFOs verksamhet och lag om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM 1988:870).

Se förslag i medfölj ande bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 16juni 2017
Förändring i delegeringsordningen daterade den 8juni 2017

Beslutsexpediering
2017-08-29
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALSKOMMUN Sida
PROTOKOLL 18(20)

Omsorgsnämnden Datum

2017-08-23

§ 106 Dnr 00027/2017

Redovisning av delegeringsbeslut
omsorgsförvaltningen 2017

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet

Listor redovisas, daterade den 14 augusti 2017, över delegeringsbeslut
fattade ijuni och juli 2017 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/försörjnirigsstöd 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 14 augusti 2017
Översikt delegeringsbeslut juni och juli 2017 daterad den 16 augusti 2017

Beslutsexpediering
2017-08-29
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS fl KOMMUN Sida
PROTOKOLL 19(20)

Omsorgsnämnden Datum

2017-08-23

§ 107 Dnr00099/2017

Ärenden för kännedom 2017

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.

Sammanfattning av ärendet

Till omsorgsnämndens sammanträde den 23 augusti 2017 fanns följande
ärenden för kännedom:

o Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om tillsyn av
hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn och unga
vid Credo, dnr 8.4.2-5324/2017. IVO avslutar ärendet.

Tillsyn av stödboende för barn och unga vid 18-plus utsluss för
ensamkommande ungdomar, dnr 8.4.2-5566/2017. IVO avslutar
ärendet.

• Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande
återrapportering av planerade åtgärder utifrån tillsyn av
handläggningen av ett ärende på vuxenenheten i Ljusdals kommun,
dnr 8.5-3698/2016. IVO avslutar ärendet.

Beslutsundérlag

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2017

Beslutsexpediering
2017-08-29
Akt

Justorandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALS KOMMUN Sida
rY PROTOKOLL 20(20)

Omsorgsnämnden Datum

2017-08-23

§ 108 DnrOOlO4/2017

Övriga ärenden 2017

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

IFOs verksamhetschef Chatarina Plomér informerar ornsorgsnämnden om ett
individärende.

Beslutsexpediering
2017-08-29
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


