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Beslutande Ledamöter 

László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans 

Per Gunnar Larsson (S), 1:e vice ordförande, deltar på distans 

Kennet Hedman (M), deltar på distans ersätter Stefan Bergen (M) 

Elisabet Thorén (C), deltar på distans 

Maud Jonsson (L), deltar på distans 

Ingela Gustavsson (V), deltar på distans 

Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans 
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Barbro Andin Mattsson (C)§ 178-191, deltar på distans 

Roger Kastman (KD), deltar på distans 

Suzanne Blomqvist (L), deltar på distans 

Robert Wetterqvist (SD), deltar på distans 

 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef § 176-191 

Richard Brännström, fastighetschef  § 178, deltar på distans 
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Alesia Majstorovic, controller § 176-182, deltar på distans 

Annika Zetterman, personalrepresentant § 176-182, 184-191, deltar på distans 

Kristina Bergström, nämndsekreterare § 176-191 
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Underskrifter 

 Sekreterare 
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-12-15 

Datum för anslags uppsättande 2021-12-21 
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§ 176 Dnr 00005/2021  

Godkännande av dagordning 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns     
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§ 177 Dnr 00006/2021  

Förvaltningschefen informerar 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Att en genomlysning av färdtjänst tas till beredningen. 

 

3. Uppdra till omsorgsförvaltningen att analysera besparingsförslag  

    diarieförd 15 november 2021 från medarbetare inom personlig assistans  

    och återkomma till omsorgsnämnden med redovisning av åtgärder          

Sammanfattning av ärendet 

 Covid-läget på förvaltningen 

 Arbetet med förtätning av schema. Översyn av schemaläggning 

pågår, bland annat antal arbetstillfällen i schemaperiod 

 Sjukfrånvaro dag 1-14, kvartal 3  

 Färdtjänstfrågor 

 Info om nya ärenden inom SO 

 Arbetsgivaren erbjuder medarbetare som tar influensavaccin 

ersättning för vaccinkostnad 

 Ny rehabchef på plats 20220110 

 Arbetet fortsätter med att analysera kostnader för ÄO, bland annat 

inrapportering till Kolada     

 Besparingsförslag från medarbetare inom personlig assistans 

 

Ärendet ajournerades och återupptogs senare under förmiddagen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2021. 

Beslutade besparingar from 201910 utfall diarieförd 7 december 2021. 

Färdtjänstfrågor diarieförd 7 december 2021. 

Funderingar kring schemaläggning, László Gönczi diarieförd 7 december 

2021. 

Besparingsförslag från medarbetare inom personlig assistans diarieförd 13 

december 2021. 

Sjukfrånvarostatistik diarieförd 6 december 2021.  
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Yrkanden 

Elisabet Thorén (C) yrkar på att en genomlysning av färdtjänst tas till 

beredningen. 

 

Marie-Louise Hellström (LB): Yrkar bifall.  

 

László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till omsorgsförvaltningen att 

analysera besparingsförslag diarieförd 15 november 2021 från medarbetare 

inom personlig assistans och återkomma till omsorgsnämnden med 

redovisning av åtgärder.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Elisabet Thoréns 

yrkande att en genomlysning av färdtjänst tas till beredningen och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande om att 

uppdra till omsorgsförvaltningen att analysera besparingsförslag diarieförd 

15 november 2021 från medarbetare inom personlig assistans och åter-

komma till omsorgsnämnden med redovisning av åtgärder och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 178 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Initiativärendet skickades inte för beredning           

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Richard Brännström och etableringssamordnare Simon Rosell 

deltar och informerar hur arbetet fortlöper kring detaljplaner på Östernäs-

området fortlöper.  

 

Till dagens sammanträde har ett initiativärende inkommit gällande placering 

av demensboende.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2021. 

Initiativärende från Maud Jonsson (L) och Suzanne Blomqvist (L) gällande 

demensboende diarieförd 24 november  

Ordförandes yttrande över Maud Jonssons initiativärende demensboende 

diarieförd 9 december 2021.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP), Kennet Hedman (M), Ingela Gustavsson (V) och 

Elisabet Thorén (C) yrkar på avslag till initiativärendet. 

 

Maud Jonsson (L), Per Gunnar Larsson (S) och Marie-Louise Hellström 

(LB) yrkar på att initiativärendet tas upp på en beredning. 

 

Kenneth Hedman (M) yrkar på att det i andra hand tas till beredning men att 

nämnden då tittar på alla alternativa placeringar.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  
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Ordförande ställer proposition om initiativärendet ska avgöras idag eller 

skickas till beredning och finner att det ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst för att initiativärendet skickas för beredning. 

Nej-röst för att det avgörs idag. 

 

Med 4-nej röster mot 3 ja-röster har nämnden beslutat att bifalla att 

initiativärendet avgörs idag. 

  

 

Omröstningsprotokoll  § 

Ledamöter  Parti 
 
Ja Nej 

László Gönczi MP   X 

Maud Jonsson L X   

Ingela Gustavsson V   X 

Per Gunnar Larsson S X   

Kennet Hedman M   X 

Elisabet Thorén C   X 

Marie-Louise Hellström LB X   

Totalt   3 4 

 

Ordförande har valt att inte ställa Maud Jonssons initiativärende till 

proposition för att det inte finns några bifallsyrkanden.     

Reservation 

Maud Jonsson (L) reserverar sig mot beslutet att initiativärendet inte skickas 

till beredning.    

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 179 Dnr 00007/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen innehåller flera olika underlag som visar på 

verksamheternas utveckling månad för månad. 

  

Det visas en budgetuppföljning, rubricerad Månadsuppföljning, 

utgångspunkt är att uppföljningen redovisas per den sista i månaden före det 

aktuella nämndsammanträdet. Novembers uppföljning mailas efter önskemål 

den 18 december i enlighet med tidsplan. 

 

För att komplettera budgetuppföljningen har omsorgsförvaltningen på 

uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram ett antal kostnadsdrivare. Dessa 

redovisas tillsammans med, av omsorgsnämnden, utvald verksamhetsstatistik 

i ett dokument rubricerat Kostnadsdrivare.  

 

Dokumentet som heter ON timmar ger en fördjupad bild av hemtjänsttimmar 

och dess utveckling. 

 

Uppföljningen innehåller även två dokument för utvecklingen kring våra 

vård- och omsorgsplatser, Antal dagar från beslut VoBo över väntetid och kö 

samt Balans in-utflytt vobo tabell över utvecklingen av tillgängliga platser. 

Kön till VoBo har återigen börjat växa där längsta kötid för personer med 

beviljat bistånd var 14 december 58 dagar.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 8  december 2021. 

Kostnadsdrivare nov diarieförd 8 december 2021 

Väntelista vobo och in- och utflytt dec diarieförd 14 december 2021. 

Hemtjänsttimmar 2019-2021 november diarieförd 15 december 2021.  
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.    

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 180 Dnr 00010/2021  

Budget 2022 samt ELP 2023-2024 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Omsorgsnämnden har diskuterat ramarna och förvaltningens kostnader    

    2022           

Sammanfattning av ärendet 

Budgetramarna som är tilldelad omsorgsnämnden räcker inte för de 

kostnader som nämnden går in i 2022 med. 

 

Nämnden diskuterade det svåra ekonomiska läget och behovet av 

anpassningsförslag. Nämnden diskuterade även vilka jämförelser som är 

relevanta som vägledning.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 december 2021. 

Budget 2022 samt ELP 2023-2024 diarieförd 9 december 2021. 

Beslutade besparingar from 201910 utfall diarieförd 7 december 2021. 

Protokoll ON 2021-09-29 § 132 Budget 2022. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.   

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 

har diskuterat budgetramarna och förvaltningens kostnader 2022 och finner 

att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering  

Akt      
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§ 181 Dnr 00100/2021  

Budget 2023 samt ELP 2024-2025 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har diskuterat budgetarbetet inför 2023      

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har diskuterat budgetarbetet inför 2023 i och med de nya 

ekonomistyrningsregler som kommunfullmäktige har antagit. De nya 

ekonomistyrningsreglerna gäller från 1 januari 2022.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsnämnden 

har diskuterat budgetarbetet inför 2023 och finner att omsorgsnämnden 

bifaller detta.      

Beslutsexpediering 

Akt    
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§ 182 Dnr 00080/2019  

Värdegrundsarbete 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen arbetar utifrån den 20150513 politiskt antagna 

värdegrunden. Representanter från Hemtjänst, Vård-och omsorgsboende, 

Stöd och omsorg samt Myndighet berättar om hur de arbetar med 

värdegrunden i sina uppdrag mot våra kunder. 

 

VÄRDEGRUND FÖR LJUSDALS KOMMUNS 

OMSORGSFÖRVALTNING  

 

Varje människa är unik 

- Du har rätt att vara den du är 

- Din trygghet, dina behov och önskemål är grunden för vårt arbete 

Varje möte är unikt 

- Du blir bemött med respekt och aktivt lyssnande 

Varje uppdrag är unikt 

- Alla har olika förutsättningar och vi utför våra uppdrag med hjälp av vår  

   kunskap 

- Vi samverkar i nätverk för att ge dig en allsidig service            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 december 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.    

Beslutsexpediering 

 Akt     
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§ 183 Dnr 00088/2021  

LOV förfrågningsunderlag 2022  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Förslaget till revidering av förfrågningsunderlag LOV med ny  

    ersättningsmodell återremitteras. 

 

2. Omsorgsnämnden stödjer tankarna i den nya ersättningsmodellen 

      

3.  Diskussionen kring heltidsgarantin tas till en beredning    

Sammanfattning av ärendet 

Lagen om valfrihet LOV har funnits ett antal år inom hemtjänsten i Ljusdals 

kommun. Förfrågningsunderlaget gås igenom en gång per år för eventuella 

redigeringar. I detta förslag kommer ersättningsmodellen att förändras från 

ersättning utifrån planerad till utförd tid. Det innebär att förfrågnings-

underlaget ändras för att passa den nya modellen.  

 

Företagssekretess gäller på bilaga ” Synpunkter ang. ny ersättningsmodell” 

till och med att beslut är tagit av omsorgsnämnden.  

 

Den förslagna ersättningsmodellen avses gälla även kommunens egna 

verksamheter inom hemtjänsten. 

 

Ärendet ajournerades tillfälligt och återupptogs senare.          

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 13 december 2021. 

Protokoll MBL 11 20211208 LOV diarieförd 14 december 2021. 

Protokoll MBL 19 20211125 LOV diarieförd 14 december 2021. 

Förslag ersättningsmodell 2022 information utförare diarieförd 14 december 

2021. 

Synpunkter ang ny ersättningsmodell diarieförd 10 december 2021 

(sekretess) 

Förfrågningsunderlag 2022 diarieförd 10 december 2021.  
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Yrkanden 

1. László Gönczi (MP), Marie-Louise Hellström (LB), Maud Jonsson (L)  

    och Per Gunnar Larsson (S) yrkar på att förslaget till revidering av  

    förfrågningsunderlag LOV med ny ersättningsmodell ska återremitteras. 

 

     Kennet Hedman (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag att anta   

     förslaget till revidering av förfrågningsunderlag LOV med ny ersättnings- 

     modell. 

 

2. László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden stödjer tankarna i den  

    nya ersättningsmodellen. 

 

    Maud Jonsson (L) och Per Gunnar Larsson (S): Bifall till yrkandet.  

 

3. László Gönczi (MP) yrkar på att diskussionen kring heltidsgarantin tas till  

    en beredning.  

 

    Maud Jonsson (L) och Per Gunnar Larsson (S): Bifall till yrkandet.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer sitt, Marie-Louise Hellström, Maud Jonsson, och Per 

Gunnar Larsson (S) yrkande om att förslaget till revidering av förfrågnings-

underlag LOV med ny ersättningsmodell ska återremitteras mot Kennet 

Hedmans yrkande att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

Ordförande finner att nämnden bifaller sitt yrkande att ärendet ska 

återremitteras. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst för bifall till László Gönczis med fleras yrkande. 

Nej-röst för bifall till Kennet Hedmans yrkande. 

 

Med 5 ja-röster mot 2-nej röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 

László Gönczis med fleras yrkande att förslaget till revidering av 

förfrågningsunderlag LOV med ny ersättningsmodell ska återremitteras.  
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Omröstningsprotokoll  § 183 

Ledamöter  Parti Ja Nej 

László Gönczi MP X 

Maud Jonsson L X 

Ingela Gustavsson V X 

Per Gunnar Larsson S X 

Kennet Hedman M X 

Elisabet Thorén C X 

Marie-Louise Hellström LB X 

Totalt 5 2 

Ordförande ställer sitt, Maud Jonsson och Per Gunnar Larssons yrkande i 

proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden stödjer tankarna i 

den nya ersättningsmodellen och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

Ordförande ställer sitt, Maud Jonsson och Per Gunnar Larssons yrkande i 

proposition om bifall eller avslag till att diskussionen kring heltidsgarantin 

tas för beredning och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

Reservation 

Kenneth Hedman (M) reserverar sig mot beslutet att ärendet inte ska avgöras 

på dagens sammanträde. 

Beslutsexpediering 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

17(26) 

Datum 

2021-12-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 184 Dnr 00201/2018  

Förkortad arbetstid 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Omsorgsnämnden uttalar att den är angelägen om att frågan kring att  

    lönesystemet inte hanterar arbetstidsförkortning kommer till en lösning        

Sammanfattning av ärendet 

Projekt förkortad arbetstid inom Järvsö hemtjänst har processats fram under 

lång tid. Arbetet har pågått tillsammans med HR enheten och med 

delaktighet av medarbetare. Förvaltningen har stött på en del utmaningar 

som klarats ut, den utmaning som finns just nu är att kommunens 

schemaläggningssystem  kopplat till lönesystem inte hanterar en 

arbetstidsförkortning. Förvaltningen försöker att hitta lösningar så projektet 

kan sjösättas.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2021 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden uttalar att den är 

angelägen om att frågan kring att lönesystemet inte hanterar arbetstids-

förkortning kommer till en lösning.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgs- 

nämnden uttalar att den är angelägen om att frågan kring att löne- 

systemet inte hanterar arbetstidsförkortning kommer till en lösning och    

finner att omsorgsnämnden bifaller detta.   
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

18(26) 

Datum 

2021-12-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Akt     
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

19(26) 

Datum 

2021-12-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 185 Dnr 00049/2020  

Glesbygdsservice 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tagit del av informationen från kommunstyrelsen           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att ingen förändring kommer att ske vad 

gäller hemsändningsbidragen. Avtalen med glesbygdsbutikerna fortsätter 

tillsvidare att hanteras av omsorgsnämnden.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 14 december 2021. 

Protokoll KS 2021-11-25 § 204 Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan 

Hemsändning av varor med hjälp av glesbygdsstöd - tillämpningsföreskrift  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.    

Beslutsexpediering 

Akt      
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

20(26) 

Datum 

2021-12-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 186 Dnr 00099/2021  

Kommunikation 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att tillsammans med enheten  

    för kommunikation arbeta fram en tydlig struktur kring information. I den  

    strukturen ska en policy för hur kund, medarbetare och allmänhet får ta  

    del av det omsorgsnämnden planerar att besluta och hur det     

    kommuniceras 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har uppmärksammats på att information om planerade 

åtgärder som beslutas i nämnden är otillräcklig. De kanaler för detta, som 

finns idag, har inte räckt till. 

 

Det blev extra tydligt i samband med hanterandet av frågan om huruvida 

verkställandet av personlig assistans skulle läggas ut på entreprenad skulle 

avgöras. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2021.  

Yrkande 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen 

att tillsammans med enheten för kommunikation arbeta fram en tydlig 

struktur kring information. I den strukturen ska en policy för hur kund, 

medarbetare och allmänhet får ta del av det omsorgsnämnden planerar att 

besluta och hur det kommuniceras  

 

Propositionsordning  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande och 

finner att omsorgsnämnden bifaller detta.   

Beslutsexpediering, Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(26) 

Datum 

2021-12-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 187 Dnr 00097/2021  

Internkontrollplan 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Internkontrollplanen för 2022 godkänns  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en 

god internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att 

anta en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp nämndens 

verksamheter. 

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ska den som bedriver 

socialtjänst, verksamhet enligt LSS eller hälso- och sjukvård också se till att 

egenkontroll görs med den frekvens och i den omfattning som krävs för 

säkra verksamhetens kvalitet. Resultatet av egenkontrollerna ska användas i 

den fortsatta planeringen av verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 6 december 2021. 

Internkontrollplan ON 2022 diarieförd 3 december 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag om godkännande av Internkontrollplanen 2022 och 

finner att nämnden bifaller detta.     

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(26) 

Datum 

2021-12-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 188 Dnr 00086/2021  

För yttrande till omsorgsnämnden gällande motion från 
Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av benämningen 
brukare 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Yttrande tas fram till Omsorgsnämnden 20220119           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har fått anstånd till 20220128 för att yttra sig gällande 

ändring av benämning brukare i omsorgsnämndens verksamheter.  

 

Motionären vill att Ljusdals kommun följer socialstyrelsens 

rekommendationer. 

 

Omsorgsnämndens verksamheter använder idag både begreppen kunder och 

brukare.  

 

Yttrande från förvaltningen ska tas till nämnden 20220119.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2021. 

Motion från Bodil Eriksson (LB) gällande ändringen av benämningen 

brukare diarieförd 25 oktober 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att yttrande tas fram till omsorgsnämnden 20220119 

och finner att nämnden bifaller detta.     

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(26) 

Datum 

2021-12-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 189 Dnr 00011/2021  

Protokoll för kännedom 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 15 december finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

Beslut 2021-11-25 dnr PUI-2021-4456 Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.  

Beslut: Att avsluta ärendet som rör anmälan. 

 

Protokoll KF 2021-11-22 § 130 Nämndernas detaljbudgetar för 2022 

Beslut 

 

1. Nämndernas detaljbudgetar för 2022 läggs till handlingarna. 

 

2. Omsorgsnämndens begäran om utökad ram avslås.  

 

Protokoll KF 2021-11-22 § 159 Avsägelse från Lars G Eriksson (SD) som 

ersättare i omsorgsnämnden 

 

1. Lars G Eriksson (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

 

2. Robert Wetterkvist (SD) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 

 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2021. 

Protokoll KF 2021-11-25 § 139 Nämndernas detaljbudgetar 2022. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.     
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PROTOKOLL 

Sida 

24(26) 

Datum 

2021-12-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

25(26) 

Datum 

2021-12-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 190 Dnr 00008/2021  

Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet         

Sammanfattning av ärendet 

Lista redovisas, diarieförd den 6 december 2021, över delegeringsbeslut 

fattade i november 2021 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg 

och stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktions-

hindrade (LSS) inom stöd och omsorg.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 1 december 2021. 

Delegeringsbeslut november - översikt diarieförd 6 december 2021. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har 

noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.    

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 191 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet     

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Louise Hellström (LB) ställer frågor kring vaccination av anställda 

inom omsorgen  och besökares skyddsutrustning vid besök på vård- och 

omsorgsboende. 

 

Elisabet Thorén (C) ställer frågor kring debitering av bomtid. 

 

László Gönczi (MP) redogjorde för sin syn på de ekonomiska 

konsekvenserna av privat verkställighet av personlig assistans.  

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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	Signering




 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


1(26) 


Datum 


2021-12-15 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Kramstarummet, onsdagen den 15 december 2021 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans 


Per Gunnar Larsson (S), 1:e vice ordförande, deltar på distans 


Kennet Hedman (M), deltar på distans ersätter Stefan Bergen (M) 


Elisabet Thorén (C), deltar på distans 


Maud Jonsson (L), deltar på distans 


Ingela Gustavsson (V), deltar på distans 


Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans 


 
 Ej tjänstgörande ersättare 


Barbro Andin Mattsson (C)§ 178-191, deltar på distans 


Roger Kastman (KD), deltar på distans 


Suzanne Blomqvist (L), deltar på distans 


Robert Wetterqvist (SD), deltar på distans 


 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef § 176-191 


Richard Brännström, fastighetschef  § 178, deltar på distans 


Simon Rosell, etableringssamordnare § 178, deltar på distans 


Anna Forsberg, verksamhetschef § 182-183, deltar på distans 


Barbro Keijzer, verksamhetschef § 182, deltar på distans 


Marie Jonsson, enhetschef § 182, deltar på distans 


Jennie Berglund, enhetschef § 182, deltar på distans 


Ann-Christine Berglund, enhetschef § 182, deltar på distans 


Elizabeth Kisch Juvall, enhetschef § 182, deltar på distans 


Maria Bertilsson, enhetschef § 182, deltar på distans 


Carina Adestam, controller §179-186, deltar på distans 


Alesia Majstorovic, controller § 176-182, deltar på distans 


Annika Zetterman, personalrepresentant § 176-182, 184-191, deltar på distans 


Kristina Bergström, nämndsekreterare § 176-191 


 
Utses att justera Elisabet Thorén 


Justeringens plats och tid Digital signering, 2021-12-21 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer § 176-191 


 Kristina Bergström   


 Ordförande 


   


 László Gönczi   


 Justerare 


   


 Elisabet Thorén   
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ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Omsorgsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-12-15 


Datum för anslags uppsättande 2021-12-21 


Datum för anslags nedtagande 2022-01-11 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Kristina Bergström  
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§ 176 Dnr 00005/2021  


Godkännande av dagordning 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkänns     
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§ 177 Dnr 00006/2021  


Förvaltningschefen informerar 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Att en genomlysning av färdtjänst tas till beredningen. 


 


3. Uppdra till omsorgsförvaltningen att analysera besparingsförslag  


    diarieförd 15 november 2021 från medarbetare inom personlig assistans  


    och återkomma till omsorgsnämnden med redovisning av åtgärder          


Sammanfattning av ärendet 


 Covid-läget på förvaltningen 


 Arbetet med förtätning av schema. Översyn av schemaläggning 


pågår, bland annat antal arbetstillfällen i schemaperiod 


 Sjukfrånvaro dag 1-14, kvartal 3  


 Färdtjänstfrågor 


 Info om nya ärenden inom SO 


 Arbetsgivaren erbjuder medarbetare som tar influensavaccin 


ersättning för vaccinkostnad 


 Ny rehabchef på plats 20220110 


 Arbetet fortsätter med att analysera kostnader för ÄO, bland annat 


inrapportering till Kolada     


 Besparingsförslag från medarbetare inom personlig assistans 


 


Ärendet ajournerades och återupptogs senare under förmiddagen. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2021. 


Beslutade besparingar from 201910 utfall diarieförd 7 december 2021. 


Färdtjänstfrågor diarieförd 7 december 2021. 


Funderingar kring schemaläggning, László Gönczi diarieförd 7 december 


2021. 


Besparingsförslag från medarbetare inom personlig assistans diarieförd 13 


december 2021. 


Sjukfrånvarostatistik diarieförd 6 december 2021.  
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Yrkanden 


Elisabet Thorén (C) yrkar på att en genomlysning av färdtjänst tas till 


beredningen. 


 


Marie-Louise Hellström (LB): Yrkar bifall.  


 


László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till omsorgsförvaltningen att 


analysera besparingsförslag diarieförd 15 november 2021 från medarbetare 


inom personlig assistans och återkomma till omsorgsnämnden med 


redovisning av åtgärder.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Elisabet Thoréns 


yrkande att en genomlysning av färdtjänst tas till beredningen och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande om att 


uppdra till omsorgsförvaltningen att analysera besparingsförslag diarieförd 


15 november 2021 från medarbetare inom personlig assistans och åter-


komma till omsorgsnämnden med redovisning av åtgärder och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt      
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2021-12-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 178 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation VoBo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Initiativärendet skickades inte för beredning           


Sammanfattning av ärendet 


Fastighetschef Richard Brännström och etableringssamordnare Simon Rosell 


deltar och informerar hur arbetet fortlöper kring detaljplaner på Östernäs-


området fortlöper.  


 


Till dagens sammanträde har ett initiativärende inkommit gällande placering 


av demensboende.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2021. 


Initiativärende från Maud Jonsson (L) och Suzanne Blomqvist (L) gällande 


demensboende diarieförd 24 november  


Ordförandes yttrande över Maud Jonssons initiativärende demensboende 


diarieförd 9 december 2021.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP), Kennet Hedman (M), Ingela Gustavsson (V) och 


Elisabet Thorén (C) yrkar på avslag till initiativärendet. 


 


Maud Jonsson (L), Per Gunnar Larsson (S) och Marie-Louise Hellström 


(LB) yrkar på att initiativärendet tas upp på en beredning. 


 


Kenneth Hedman (M) yrkar på att det i andra hand tas till beredning men att 


nämnden då tittar på alla alternativa placeringar.   


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


8(26) 


Datum 


2021-12-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Ordförande ställer proposition om initiativärendet ska avgöras idag eller 


skickas till beredning och finner att det ska avgöras idag. 


 


Omröstning begärs och verkställs. 


 


Ja-röst för att initiativärendet skickas för beredning. 


Nej-röst för att det avgörs idag. 


 


Med 4-nej röster mot 3 ja-röster har nämnden beslutat att bifalla att 


initiativärendet avgörs idag. 


  


 


Omröstningsprotokoll  § 


Ledamöter  Parti 
 
Ja Nej 


László Gönczi MP   X 


Maud Jonsson L X   


Ingela Gustavsson V   X 


Per Gunnar Larsson S X   


Kennet Hedman M   X 


Elisabet Thorén C   X 


Marie-Louise Hellström LB X   


Totalt   3 4 


 


Ordförande har valt att inte ställa Maud Jonssons initiativärende till 


proposition för att det inte finns några bifallsyrkanden.     


Reservation 


Maud Jonsson (L) reserverar sig mot beslutet att initiativärendet inte skickas 


till beredning.    


Beslutsexpediering 


Akt      
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PROTOKOLL 


Sida 


9(26) 


Datum 


2021-12-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 179 Dnr 00007/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen innehåller flera olika underlag som visar på 


verksamheternas utveckling månad för månad. 


  


Det visas en budgetuppföljning, rubricerad Månadsuppföljning, 


utgångspunkt är att uppföljningen redovisas per den sista i månaden före det 


aktuella nämndsammanträdet. Novembers uppföljning mailas efter önskemål 


den 18 december i enlighet med tidsplan. 


 


För att komplettera budgetuppföljningen har omsorgsförvaltningen på 


uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram ett antal kostnadsdrivare. Dessa 


redovisas tillsammans med, av omsorgsnämnden, utvald verksamhetsstatistik 


i ett dokument rubricerat Kostnadsdrivare.  


 


Dokumentet som heter ON timmar ger en fördjupad bild av hemtjänsttimmar 


och dess utveckling. 


 


Uppföljningen innehåller även två dokument för utvecklingen kring våra 


vård- och omsorgsplatser, Antal dagar från beslut VoBo över väntetid och kö 


samt Balans in-utflytt vobo tabell över utvecklingen av tillgängliga platser. 


Kön till VoBo har återigen börjat växa där längsta kötid för personer med 


beviljat bistånd var 14 december 58 dagar.      


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 8  december 2021. 


Kostnadsdrivare nov diarieförd 8 december 2021 


Väntelista vobo och in- och utflytt dec diarieförd 14 december 2021. 


Hemtjänsttimmar 2019-2021 november diarieförd 15 december 2021.  
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Sida 
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Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.    


Beslutsexpediering 


Akt      
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PROTOKOLL 


Sida 
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§ 180 Dnr 00010/2021  


Budget 2022 samt ELP 2023-2024 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Omsorgsnämnden har diskuterat ramarna och förvaltningens kostnader    


    2022           


Sammanfattning av ärendet 


Budgetramarna som är tilldelad omsorgsnämnden räcker inte för de 


kostnader som nämnden går in i 2022 med. 


 


Nämnden diskuterade det svåra ekonomiska läget och behovet av 


anpassningsförslag. Nämnden diskuterade även vilka jämförelser som är 


relevanta som vägledning.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 december 2021. 


Budget 2022 samt ELP 2023-2024 diarieförd 9 december 2021. 


Beslutade besparingar from 201910 utfall diarieförd 7 december 2021. 


Protokoll ON 2021-09-29 § 132 Budget 2022. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.   


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 


har diskuterat budgetramarna och förvaltningens kostnader 2022 och finner 


att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering  


Akt      
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PROTOKOLL 


Sida 


12(26) 


Datum 


2021-12-15 
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§ 181 Dnr 00100/2021  


Budget 2023 samt ELP 2024-2025 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden har diskuterat budgetarbetet inför 2023      


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har diskuterat budgetarbetet inför 2023 i och med de nya 


ekonomistyrningsregler som kommunfullmäktige har antagit. De nya 


ekonomistyrningsreglerna gäller från 1 januari 2022.   


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsnämnden 


har diskuterat budgetarbetet inför 2023 och finner att omsorgsnämnden 


bifaller detta.      


Beslutsexpediering 


Akt    
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PROTOKOLL 
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§ 182 Dnr 00080/2019  


Värdegrundsarbete 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsförvaltningen arbetar utifrån den 20150513 politiskt antagna 


värdegrunden. Representanter från Hemtjänst, Vård-och omsorgsboende, 


Stöd och omsorg samt Myndighet berättar om hur de arbetar med 


värdegrunden i sina uppdrag mot våra kunder. 


 


VÄRDEGRUND FÖR LJUSDALS KOMMUNS 


OMSORGSFÖRVALTNING  


 


Varje människa är unik 


- Du har rätt att vara den du är 


- Din trygghet, dina behov och önskemål är grunden för vårt arbete 


Varje möte är unikt 


- Du blir bemött med respekt och aktivt lyssnande 


Varje uppdrag är unikt 


- Alla har olika förutsättningar och vi utför våra uppdrag med hjälp av vår  


   kunskap 


- Vi samverkar i nätverk för att ge dig en allsidig service            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 december 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.    


Beslutsexpediering 


 Akt     
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PROTOKOLL 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 183 Dnr 00088/2021  


LOV förfrågningsunderlag 2022  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Förslaget till revidering av förfrågningsunderlag LOV med ny  


    ersättningsmodell återremitteras. 


 


2. Omsorgsnämnden stödjer tankarna i den nya ersättningsmodellen 


      


3.  Diskussionen kring heltidsgarantin tas till en beredning    


Sammanfattning av ärendet 


Lagen om valfrihet LOV har funnits ett antal år inom hemtjänsten i Ljusdals 


kommun. Förfrågningsunderlaget gås igenom en gång per år för eventuella 


redigeringar. I detta förslag kommer ersättningsmodellen att förändras från 


ersättning utifrån planerad till utförd tid. Det innebär att förfrågnings-


underlaget ändras för att passa den nya modellen.  


 


Företagssekretess gäller på bilaga ” Synpunkter ang. ny ersättningsmodell” 


till och med att beslut är tagit av omsorgsnämnden.  


 


Den förslagna ersättningsmodellen avses gälla även kommunens egna 


verksamheter inom hemtjänsten. 


 


Ärendet ajournerades tillfälligt och återupptogs senare.          


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 13 december 2021. 


Protokoll MBL 11 20211208 LOV diarieförd 14 december 2021. 


Protokoll MBL 19 20211125 LOV diarieförd 14 december 2021. 


Förslag ersättningsmodell 2022 information utförare diarieförd 14 december 


2021. 


Synpunkter ang ny ersättningsmodell diarieförd 10 december 2021 


(sekretess) 


Förfrågningsunderlag 2022 diarieförd 10 december 2021.  
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Yrkanden 


1. László Gönczi (MP), Marie-Louise Hellström (LB), Maud Jonsson (L)  


    och Per Gunnar Larsson (S) yrkar på att förslaget till revidering av  


    förfrågningsunderlag LOV med ny ersättningsmodell ska återremitteras. 


 


     Kennet Hedman (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag att anta   


     förslaget till revidering av förfrågningsunderlag LOV med ny ersättnings- 


     modell. 


 


2. László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden stödjer tankarna i den  


    nya ersättningsmodellen. 


 


    Maud Jonsson (L) och Per Gunnar Larsson (S): Bifall till yrkandet.  


 


3. László Gönczi (MP) yrkar på att diskussionen kring heltidsgarantin tas till  


    en beredning.  


 


    Maud Jonsson (L) och Per Gunnar Larsson (S): Bifall till yrkandet.    


Propositionsordning 


Ordförande ställer sitt, Marie-Louise Hellström, Maud Jonsson, och Per 


Gunnar Larsson (S) yrkande om att förslaget till revidering av förfrågnings-


underlag LOV med ny ersättningsmodell ska återremitteras mot Kennet 


Hedmans yrkande att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 


Ordförande finner att nämnden bifaller sitt yrkande att ärendet ska 


återremitteras. 


 


Omröstning begärs och verkställs. 


 


Ja-röst för bifall till László Gönczis med fleras yrkande. 


Nej-röst för bifall till Kennet Hedmans yrkande. 


 


Med 5 ja-röster mot 2-nej röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 


László Gönczis med fleras yrkande att förslaget till revidering av 


förfrågningsunderlag LOV med ny ersättningsmodell ska återremitteras.  
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Omröstningsprotokoll  § 183 


Ledamöter  Parti 
 
Ja Nej 


László Gönczi MP X   


Maud Jonsson L X   


Ingela Gustavsson V X   


Per Gunnar Larsson S X   


Kennet Hedman MP   X 


Elisabet Thorén C   X 


Marie-Louise Hellström LB X   


Totalt   5 2 


  


Ordförande ställer sitt, Maud Jonsson och Per Gunnar Larssons yrkande i 


proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden stödjer tankarna i 


den nya ersättningsmodellen och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer sitt, Maud Jonsson och Per Gunnar Larssons yrkande i 


proposition om bifall eller avslag till att diskussionen kring heltidsgarantin 


tas för beredning och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


Reservation 


Kenneth Hedman (M) reserverar sig mot beslutet att ärendet inte ska avgöras 


på dagens sammanträde. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 184 Dnr 00201/2018  


Förkortad arbetstid 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Omsorgsnämnden uttalar att den är angelägen om att frågan kring att  


    lönesystemet inte hanterar arbetstidsförkortning kommer till en lösning        


Sammanfattning av ärendet 


Projekt förkortad arbetstid inom Järvsö hemtjänst har processats fram under 


lång tid. Arbetet har pågått tillsammans med HR enheten och med 


delaktighet av medarbetare. Förvaltningen har stött på en del utmaningar 


som klarats ut, den utmaning som finns just nu är att kommunens 


schemaläggningssystem  kopplat till lönesystem inte hanterar en 


arbetstidsförkortning. Förvaltningen försöker att hitta lösningar så projektet 


kan sjösättas.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2021 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden uttalar att den är 


angelägen om att frågan kring att lönesystemet inte hanterar arbetstids-


förkortning kommer till en lösning.      


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgs- 


nämnden uttalar att den är angelägen om att frågan kring att löne- 


systemet inte hanterar arbetstidsförkortning kommer till en lösning och    


finner att omsorgsnämnden bifaller detta.   
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Beslutsexpediering 


Akt     
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§ 185 Dnr 00049/2020  


Glesbygdsservice 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Tagit del av informationen från kommunstyrelsen           


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen har beslutat att ingen förändring kommer att ske vad 


gäller hemsändningsbidragen. Avtalen med glesbygdsbutikerna fortsätter 


tillsvidare att hanteras av omsorgsnämnden.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 14 december 2021. 


Protokoll KS 2021-11-25 § 204 Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan 


Hemsändning av varor med hjälp av glesbygdsstöd - tillämpningsföreskrift  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.    


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 186 Dnr 00099/2021  


Kommunikation 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att tillsammans med enheten  


    för kommunikation arbeta fram en tydlig struktur kring information. I den  


    strukturen ska en policy för hur kund, medarbetare och allmänhet får ta  


    del av det omsorgsnämnden planerar att besluta och hur det     


    kommuniceras 


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har uppmärksammats på att information om planerade 


åtgärder som beslutas i nämnden är otillräcklig. De kanaler för detta, som 


finns idag, har inte räckt till. 


 


Det blev extra tydligt i samband med hanterandet av frågan om huruvida 


verkställandet av personlig assistans skulle läggas ut på entreprenad skulle 


avgöras. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2021.  


Yrkande 


László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen 


att tillsammans med enheten för kommunikation arbeta fram en tydlig 


struktur kring information. I den strukturen ska en policy för hur kund, 


medarbetare och allmänhet får ta del av det omsorgsnämnden planerar att 


besluta och hur det kommuniceras  


 


Propositionsordning  


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande och 


finner att omsorgsnämnden bifaller detta.   


Beslutsexpediering, Akt 


   







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


21(26) 


Datum 


2021-12-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 187 Dnr 00097/2021  


Internkontrollplan 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Internkontrollplanen för 2022 godkänns  


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en 


god internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att 


anta en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp nämndens 


verksamheter. 


 


Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 


systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ska den som bedriver 


socialtjänst, verksamhet enligt LSS eller hälso- och sjukvård också se till att 


egenkontroll görs med den frekvens och i den omfattning som krävs för 


säkra verksamhetens kvalitet. Resultatet av egenkontrollerna ska användas i 


den fortsatta planeringen av verksamheten.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 6 december 2021. 


Internkontrollplan ON 2022 diarieförd 3 december 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag om godkännande av Internkontrollplanen 2022 och 


finner att nämnden bifaller detta.     


 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 188 Dnr 00086/2021  


För yttrande till omsorgsnämnden gällande motion från 
Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av benämningen 
brukare 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Yttrande tas fram till Omsorgsnämnden 20220119           


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har fått anstånd till 20220128 för att yttra sig gällande 


ändring av benämning brukare i omsorgsnämndens verksamheter.  


 


Motionären vill att Ljusdals kommun följer socialstyrelsens 


rekommendationer. 


 


Omsorgsnämndens verksamheter använder idag både begreppen kunder och 


brukare.  


 


Yttrande från förvaltningen ska tas till nämnden 20220119.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2021. 


Motion från Bodil Eriksson (LB) gällande ändringen av benämningen 


brukare diarieförd 25 oktober 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att yttrande tas fram till omsorgsnämnden 20220119 


och finner att nämnden bifaller detta.     


 


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 189 Dnr 00011/2021  


Protokoll för kännedom 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämndens sammanträde den 15 december finns följande 


protokoll för kännedom: 


 


Beslut 2021-11-25 dnr PUI-2021-4456 Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.  


Beslut: Att avsluta ärendet som rör anmälan. 


 


Protokoll KF 2021-11-22 § 130 Nämndernas detaljbudgetar för 2022 


Beslut 


 


1. Nämndernas detaljbudgetar för 2022 läggs till handlingarna. 


 


2. Omsorgsnämndens begäran om utökad ram avslås.  


 


Protokoll KF 2021-11-22 § 159 Avsägelse från Lars G Eriksson (SD) som 


ersättare i omsorgsnämnden 


 


1. Lars G Eriksson (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  


 


2. Robert Wetterkvist (SD) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 


 


3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2021. 


Protokoll KF 2021-11-25 § 139 Nämndernas detaljbudgetar 2022. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.     
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PROTOKOLL 


Sida 


24(26) 


Datum 


2021-12-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


      


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


25(26) 


Datum 


2021-12-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 190 Dnr 00008/2021  


Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Delgivningen har noterats till protokollet         


Sammanfattning av ärendet 


Lista redovisas, diarieförd den 6 december 2021, över delegeringsbeslut 


fattade i november 2021 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg 


och stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktions-


hindrade (LSS) inom stöd och omsorg.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 1 december 2021. 


Delegeringsbeslut november - översikt diarieförd 6 december 2021. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har 


noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.    


 


Beslutsexpediering 


Akt      


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


26(26) 


Datum 


2021-12-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 191 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet     


Sammanfattning av ärendet 


Marie-Louise Hellström (LB) ställer frågor kring vaccination av anställda 


inom omsorgen  och besökares skyddsutrustning vid besök på vård- och 


omsorgsboende. 


 


Elisabet Thorén (C) ställer frågor kring debitering av bomtid. 


 


László Gönczi (MP) redogjorde för sin syn på de ekonomiska 


konsekvenserna av privat verkställighet av personlig assistans.  


 


Beslutsexpediering 


Akt      


 


 





