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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2021-04-14

Plats och tid

Digitalt via teams, onsdagen den 14 april 2021 klockan 08:30

Beslutande

Ledamöter
László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans
Elisabet Thorén (C), deltar på distans
Ingela Gustavsson (V), deltar på distans
Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans
Per Gunnar Larsson (S), 1:e vice ordförande, deltar på distans
Maud Jonsson (L). deltar på distans
Kennet Hedman (M), deltar på distans ersätter Stefan Bergen (M),
Ej tjänstgörande ersättare
Jan Nordlinder (S) § 60-62, deltar på distans

Övriga deltagande

Utses att justera

Ingrid Sundström, förvaltningschef § 59-62, deltar på distans
Barbro Keijzer, verksamhetschef § 59-62, deltar på distans
Anna Forsberg, verksamhetschef § 59-62, deltar på distans
Marie Jonsson, enhetschef § 59-62, deltar på distans
Carina Adestam, controller § 59-62, deltar på distans
Alesia Majstorovic, controller § 59-62, deltar på distans
Annika Zetterman, personalrepresentant § 59-62, deltar på distans
Kristina Bergström, nämndsekreterare § 59-62, deltar på distans
Ingela Gustavsson

Justeringens plats och tid

Digital signering , 2021-04-20

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Kristina Bergström
Ordförande

László Gönczi
Justerare

Ingela Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 59-62

PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2021-04-14

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-14

Datum för anslags uppsättande

2021-04-20

Datum för anslags nedtagande

2021-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Kristina Bergström
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§ 59

Datum

2021-04-14

Dnr 00005/2021

Godkännande av dagordning 2021
Omsorgsnämnden beslutar
1. Dagordningen godkänns
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§ 60

Datum

2021-04-14

Dnr 00041/2021

Omsorgsförvaltningens administrativa uppdrag
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ingrid Sundström informerar om omsorgsförvaltningens
administrativa uppdrag.
Organisationsskiss över omsorgsförvaltningen och svaret på frågan
ställd till konsultföretaget Ensolution för att få hjälp att ta fram övergripande
kostnader för ledning, kommer att presenteras på omsorgsnämndens möte
den 28 april.
Yrkanden
László Gönczi (MP) yrkar på att informationen ska noteras till protokollet.
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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§ 61

Datum

2021-04-14

Dnr 00004/2020

Budget 2021 samt ELP 2022-2023. Information om ELP
2022-2023
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
2. Nämndens negativa egna kapital tas inte med i bokslutet
Sammanfattning av ärendet
Arbetet kring analys av minusresultat vid månadsuppföljning diskuterades.
Ärendet tas vid ett senare tillfälle.
Yrkanden
László Gönczi (MP) yrkar på att informationen ska noteras till protokollet.
László Gönczi (MP) yrkar på att nämndens negativa egna kapital inte tas
med i bokslutet.
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 sitt yrkande att
nämndens negativa egna kapital inte tas med i bokslutet och finner att
omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Datum

2021-04-14

Dnr 00010/2021

Budget 2022 samt ELP 2023-2024
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
2. Diskussionen om att förtäta bemanningen på VoBo med till exempel med
2 personal per avdelning från bemanningen för att minska sjukskrivningarna behandlas på en ärendeberedning
3. Att antagna riktlinjer ”Bra måltider i äldreomsorgen” även kan tas med då
värdegrundsarbetet hos personalen återupptas och att detta behandlas på
en ärendeberedning
4. Uppdra till omsorgsförvaltningen att presentera anpassningsförslag i
omfattningen cirka 7 miljoner med tillhörande risk- och konsekvensanalys
för budget 2022 samt ELP 2023-2024 till sammanträdet den 28 april
5. Att omsorgsförvaltningen ska förhålla sig till enligt kommunfullmäktige
prioriterade frågor
6. Uppdra till omsorgsförvaltningen att utreda en extra tjänst enligt
förvaltningens förslag
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsförvaltningen informerade om budgetbehov för 2022 sant ELP
2023-2024 enligt följande:
1. Budgetdirektiv 2022
Utdrag från budgetdirektiv 2022
I juni tar Kommunfullmäktige beslut om budget 2022 samt ELP 2023-2024
innehållande drift- och investeringsramar för nämnderna. Dessa budgetramar
baseras på ELP 2022-2023 men kan komma att förändras under vårens
budgetprocess. Förändringar kan bero på politiska prioriteringar utifrån
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de övergripande målen, ändrad kapitalkostnad, befolkningsutveckling,
löneökningar eller andra förändringar av de ekonomiska förutsättningarna
(t.ex. förändrade skatteintäkter).
För att budgetberedningen skall kunna lämna sitt förslag till budgetramar
måste nämnderna senast den 30/4 beslutat och inkommit med synpunkter på
möjligheten att klara budget 2022-2024 utifrån budgetramen i ELP 20222023. Om nämnden anser att ytterligare resurser behövs måste behov av
ökad ram motiveras samt konsekvenserna av en oförändrad ram beskrivas.
Beräkningsförutsättningar
Prisförändringar:
Generella löneökningar kompenseras ur central lönepott.
Nivån på PO-påslaget beräknas till 40,15% (40,15% 2021).
Internräntan föreslås vara 1 % (1,25% 2021)
Kapitalkostnadernas förändring beräknas centralt och påverkar budgetram
enligt riktlinjer.
Interna priser (städpriser, kostpriser och fastighetshyror) fastställs i budgetprocessen.
Kompensation för inflation justerar budgetram enligt riktlinjer.
Maxtaxor uppräknas efter maxtaxans konstruktion.
Indexerade avtal uppräknas enligt avtalat index.
Kostnader för Maskiner och inventarier under 1 basbelopp hänförs till
driftbudgeten.
Volymförändringar:
Förändringar på grund av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller av
myndighet eller av annan orsak som är tvingande ska tas med i nämndernas
förslag.
För verksamheter som använder modeller (nyckeltal) för att beräkna
resursbehov/fördelning används uppdaterade eller senast kända beräkningar.
(Här bestämmer resp. förvaltning vilka versioner som ska gälla).

2. Politiska prioriteringar utifrån Triadens budgetbeslut 2021 samt ELP
2022-2023
 Fortsätta med målarbetet i Agenda 2030. Ta fram konkreta mål för miljö
och klimatarbete samt social hållbarhet.
 Höja andelen ekologiska och närproducerade livsmedel i våra offentliga
kök.
 Ta fram en ny modell för medborgardialog

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
8(15)

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden












Sida
9(15)

Datum

2021-04-14

Återuppta värdegrundsarbetet hos personalen
Satsa på arbetsmiljöarbetet för ökad trygghet och arbetsglädje
Satsa på äldres välmående, trygghet och trivsel
Se över hemtjänstens struktur, bl a delade turer
Genomföra en långsiktig skolutredning för kunskap och jämlikhet
Arbeta fram strategier för inflyttning, kompetensförsörjning och
digitalisering.
Prioritera byggandet av permanentbostäder i hela kommunen
Ta ett helhetsgrepp gällande Ljusdals kommuns långtidsplan
Prioritera införskaffande av elbilar
Se över borgensprovisionen för Ljusdal Energi A

3. Befolkningsprognos
Förvaltningen har tolkat att förändring i befolkningsstruktur inte ligger med i
beräkningen av en oförändrad ELP 2022-2023 vs budgetram 2021 utan att
detta räknas fram i budgetprocessen 2021. I många år har det gått lite upp
och sedan lite ner vad gäller antal äldre, det har varit en ökning inom
kategorin 65-79 år men det är inte åldersgruppen med flest insatser. Trenden
är nu än mer entydig ökning i gruppen 80+ där det går stadigt uppåt under
den treårsperiod som budgetprocessen berör. Förvaltningen anser det därför
viktigt att detta tas i beaktan vid fördelning av budgetramar och ELP.
Förvaltningens beskrivning av nämndens budgetbehov inför beslut 28 april
2021.
4. Budgetbehov 2022 samt ELP 2023-2024
Summering av budgetbehov samt ELP 2023-2024
Nedan tabell summerar alla de tabeller som finns i efterkommande stycken.
Budgetbehov 2022 samt ELP 2023-2024
Post
Budgetbehov 2022 ELP 2023
ELP 2024
Budget 2021
431 948
431 948
431 948
Icke budgeterade poster 2021
4 936
4 936
4 936
Lönehöjningar utanför generella lönehöjningen (timlöner)
1 109
2 252
3 429
Inflation, indexuppräkningar och maxtaxor/försäljning till brukare
1 633
3 138
4 723
Beslutade anpassningar med effekt 2022-2024
700
Lagstyrda förändringar inom befintlig verksamhet
7 766
9 729
13 568
Behovstyrda förändringar inom befintlig verksamhet
196 196 196
Summa behov
446 496
451 808
458 408
ELP 2022-2023
431 948
431 948
431 948
Besparingsbehov vid oförändrad ELP
14 548
19 860
26 460

Behovet förutsätter att de 10 MSEK i form av riktat statsbidrag till
äldreomsorgen ligger fast under treårsperioden. Notera att höjningar år 2023
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och 2024 är utifrån 2021 års budget, det är alltså inte den årliga höjningen
som står i tabellerna utan höjningen gentemot budget 2021.
Icke budgeterade poster 2021
I detta dokument och beräkningar har vi utgått ifrån budget 2021.
Förvaltningen har gjort bedömningen att det är säkrare att utgå ifrån budget
2021 istället för utfall 2020 pga. covid -19, med risk för att det förekommer
felbudgeteringar för 2021.
Först efter prognos 1 har förvaltningen en bättre bild om hur utfall vs budget
kommer att se ut 2021.
Det vi vet idag är icke budgeterade behov för hela förvaltningen är höjda
löner för timavlönade som inte kompenseras via tilläggsbudget. Det finns
också obudgeterade höjningar för månadsavlönade, retroaktiva höjningar
som genererade en stor utbetalning februari 2021. Höjningarna påverkar
personalkostnaderna framåt dock inte i lika stor utsträckning som
utbetalningen 2021 som avsåg flera år bakåt.
För 2022 bedömer förvaltningen att det finns ett behov av skyddsutrustning
som är högre än förepandemin, dock betydligt lägre än under den akuta
fasen. Det stora behovet av skyddsutrustning under pandemin har varit
obudgeterat både 2020 och 2021 med hänvisning till eventuell ersättning
från staten, för 2022 behandlas detta kvarliggande behov därför som en icke
budgeterad post.
Inom SO budgeterades kostnader för platsköp inom social psykiatrin och
dagverksamhet utifrån preliminärt Omsorgsprisindex (OPI) som motsvarade
0,9 %. Det definitiva OPI blev högre än förväntat och gått upp till 3 %.
Differensen mellan definitivt och preliminärt index (2,1 %) är icke
budgeterat för 2021.
Inom SO budgeterades habiliteringsersättning för 2021 budgeteras utifrån
statsbidraget som verksamheten fått år 2020. Nyligen har vi fått utlysning av
statsbidrag till kommunen där habiliteringsersättning 2021 anvisas lägre
belopp än budgeterat.
Inom ÄO har vi under 2021 en föräldraledig enhetschef som vi inte täcker
upp för, det ska rekryteras under hösten 2021. Vi gör också bedömningen att
hemtjänsten natt är lågt budgeterad.
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Icke budgeterade poster 2021
Post
Lönehöjning timavlönade 2021
Retroaktiva höjningar månadslöner
Skyddsutrustning
Privata aktörer OPI höjning SO
Lägre habiliteringsersättning SO
Hemtjänsten natt högre behov än budget
1 enhetschef ÄO
Summa

2022
1 400
467
500
372
122
1 391
684
4 936

2023
1 400
467
500
372
122
1 391
684
4 936

2024
1400
467
500
372
122
1 391
684
4 936

Lönehöjningar utanför generella lönehöjningen (timlöner)
För månadsavlönade får nämnden tilläggsbudget i enlighet med den faktiska
lönehöjningen, förprivata utförare inom hemtjänsten får vi en beräknad
tilläggsbudget baserad på förvaltningens övriga lönehöjningar och de
prognostiserade timmarna.
Det förvaltningen inte får kompensation för är höjda löner för timavlönade.
Förvaltningen ha timavlönad personal både för vikarie av ordinarie personal
men även, i mindre utsträckning, för att täcka upp för längre frånvaro eller
vakanser.
Höjda löner för vikariebehovet är uppskattat i nedan tabell. Dock är det svårt
att bedöma hur många timavlönade som finns på schemarad dvs. inte
budgeteras som vikarier. Förvaltningen valde därför att inte ta med det
behovet.
Lönehöjningar utanför generalla lönehöjningen
Post
Lönehöjning timavlönade
Summa

2022
1 109
1 109

Inflation, indexuppräkningar och maxtaxor/försäljning till brukare
Uppräkningen av privata aktörer består till största delen (90%) av aktörer
inom Stöd och Omsorg där kostnader för platsköp inom social psykiatri,
dagverksamhet och elevhemboende indexeras med OPI varje år.
Indexeringen till externa aktörer inom Äldreomsorgen avser ersättningen i
form av LOV ersättning inom hemtjänsten vilken höjs, som regel, med OPI
varje år. Nästan hela den höjningen får förvaltningen tillgodoräknat i
tilläggsbudgeten för kommunala löner. Det belopp som är räknat är
den överstigande delen, som alltså är liten.
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Inflationshöjningen avser kostnaderna för bilar, färdtjänst, hyror, el,
förbrukningsmaterial samt kostnader för köpta tjänster som höjs med KPI
enligt avtal.
Avgifter och intäkter från brukare inom äldreomsorgen har höjts i enlighet
prisbasbeloppet, dock budgeteras enbart 75 % av höjning för att ta höjd för
att en del brukare inte har utrymme kvar.
Inflation, indexuppräkningar och maxtaxor/försäljning till brukare
Post
2022
Privata aktörer
1 217
Inflationshöjning
921
Avgifter och intäker från brukare äldreomsorg
-505
Summa
1 633

2023
2 467
1 859
-1 188
3 138

2024
3 786
2 827
-1 890
4 723

Beslutade anpassningar med effekt 2022-2024
Post
Adm BTB
Bist beslut översyn
Sjukfrånvaro
Avgiftshöjningar (trygghetstelefoni)
Effektivisering SO
Summa

Beslutade anpassningar med effekt 2022-2024
Budgeterat 2021
0
-2 500
-1 500
-300
-400
-4 700

2022
-200
0
-500
0
-700

2023

0

Lagstyrda förändringar i befintlig verksamhet
Omsorgsförvaltningens arbete består av att via biståndsbeslut verkställa
insatser enligt både Socialtjänstlagen SoL och Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade LSS.
Vi har under 2021 fått 7 nya ärenden inom personlig assistans LSS,
kommunen står för de första 20 timmarna/vecka, beslut om fler timmar kan
ansökas hos Försäkringskassan av individen.
Omsorgsförvaltningen ser en ökning av ansökan om insatser, såsom kontaktpersoner, ledsagning samt utökad korttidstillsyn. Inom socialpsykiatrin ökar
behovet av boendeplatser för personer med stora behov.
Befolkningsprognosen (från Statisticon) indikerar ett ökat antal äldre i
ålderskategorin 80+ och ett svagt minskande 65-79 år. Förvaltningens egen
prognos för behovet av boende platser indikerar på ett utökat behov om 18
platser inom den tre års period som budgetprocessen sträcker sig. I
budgeten har förvaltningen hanterat de ökat antal äldre med att höja
kostnaden för hemtjänstens insatser utan att höja kostnaderna för vård- och
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omsorgsboende. Höjningen är gjord genom att ta hänsyn till ökat antal 80+
och en viss minskning 65-79 år. Förvaltningen arbetar dock tillsammans
med Ljusdalshem för att hitta alternativa lösningar vid ett ökat behov av
Vobo platser innan nya boendet är på plats.
För att analysera och följa resursbehovet i hemtjänsten arbetar nu hemtjänstens enhetschefer medanalyser för att följa sina behov av resurser via ett
webbaserat verktyg (Jotib).
Även resor med färdtjänst har uppräknats i enlighet med hemtjänstens
insatser beskrivet ovan, delar av färdtjänsten är till/från dagverksamhet som i
sig inte är lagstadgad.
Lagstyrda förändringar inom befintlig verksamhet
Post
Stöd och Omsorg
Ökning av personlig assistans (7 nya ärenden)
Ökning antal insatser (social psykiatri, korttidstillsyn, kontaktpersoner)
Äldreomsorg
Ökning av hemtjänsttimmar tillföljd av ökat antal 80+
Ökning av färdtjänst tillföljd av ökat antal 80+
Summa

2022

2023

2024

5 224
819

5 000
819

5 000
819

1 541
182
7 766

3 603
307
9 729

7 217
532
13 568

Behovsstyrda förändringar inom befintlig verksamhet
Omsorgsförvaltningen har ett stort uppdrag vad gäller utveckling,
digitalisering, statistik, administration och avgifter. Förvaltningen behöver
en samlad grupp med en chef som håller i uppgifts inlämnande/statistik, både
det staten och omsorgsnämnden vill ha leverans på. Vi behöver fortsätta
arbeta för digitalisering av våra verksamheter på alla nivåer, en samlad grupp
som håller i detta är av största vikt. Idag får kommuner även tillskott i form
av olika medel som till viss del ska redovisas och planeras för.
Daglig verksamhet inom SO kommer att använda mindre resurser under
2022, utifrån att ett avtal om köp av platser upphör under 2021.
SO har under 2021 arbetat i en modell (Kuben) för att titta på sin bemanning
inom sina boenden.
För äldreomsorgen behövs en ny buss i dagverksamhet och uppdatering av
larm på två vård- och omsorgsboenden.
På verksamheten rehab har vi ett stort tryck då behovet av dessa insatser
ökar med en högre vårdtyngd i alla verksamheter. Vi har ett arbete påbörjat
för att samarbeta med regionen. Vi har sen vi tog över hemsjukvård och
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rehab (2013) ej utökat resurser trots att behoven har ökat. Det har gjort att vi
har svårt att rekrytera och vi kan ej utbilda baspersonal och det innebär en
stor risk både för kunder och personal i verksamheterna.
Behovstyrda förändringar inom befintlig verksamhet
Post
2022
ON övergripande
Biträdande Förvaltningschef
898
Stöd och Omsorg
Daglig verksamhet
-1 154
Ändrade arbetssätt utifrån genomlysning inom SO
-1 400
Äldreomsorg
Uppdatering (buss, larm)
110
Rehab utökning av två ÅA
1 350
Summa
-196

Eget kapital
Budgeten medger ej ett återställande av eget kapital varpå det ej är med i
ovan budgetbehov.
Beslutsunderlag
Introduktion budgetdag 14 april 2021 diarieförd 8 april 2021
Förslag Budget 2022 och ELP 2023-2024 diarieförd 8 april 2021
Budgettabeller 2022-2024 diarieförd 8 april 2021
Plan för budget och uppföljning diarieförd 17 mars 2021
Budgetdirektiv 2022 diarieförd 17 mars 2021
Tidsplan Rambudgetarbete 2021 diarieförd 17 mars 2021
Yrkanden
László Gönczi (MP) yrkar på att informationen ska noteras till protokollet.
Maud Jonsson (L) yrkar på att diskussionen om att förtäta bemanningen på
VoBo med till exempel med 2 personal per avdelning från bemanningen för
att minska sjukskrivningarna behandlas på en ärendeberedning.
Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att antagna riktlinjer ”Bra måltider i
äldreomsorgen” även kan tas med då värdegrundsarbetet hos personalen
återupptas och att detta behandlas på en ärendeberedning.
László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till omsorgsförvaltningen att
presentera anpassningsförslag i omfattningen cirka 7 miljoner med
tillhörande risk- och konsekvensanalys för budget 2022 samt ELP 20232024 till sammanträdet den 28 april
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László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsförvaltningen ska förhålla sig till
enligt kommunfullmäktige prioriterade frågor
László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till omsorgsförvaltningen att utreda
en extra tjänst enligt förvaltningens förslag
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 Maud Jonssons
yrkande att diskussionen om att förtäta bemanningen på VoBo med till
exempel med 2 personal per avdelning från bemanningen för att minska
sjukskrivningarna behandlas på en ärendeberedning och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise
Hellström yrkande att antagna riktlinjer ”Bra måltider i äldreomsorgen” även
kan tas med då värdegrundsarbetet hos personalen återupptas och att detta
behandlas på en ärendeberedning och finner att omsorgsnämnden bifaller
detta.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att
uppdra till omsorgsförvaltningen att presentera anpassningsförslag i
omfattningen cirka 7 miljoner med tillhörande risk- och konsekvensanalys
för budget 2022 samt ELP 2023-2024 till sammanträdet den 28 april och
finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att
omsorgsförvaltningen ska förhålla sig till enligt kommunfullmäktige
prioriterade frågor och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande på att
uppdra till omsorgsförvaltningen att utreda en extra tjänst enligt
förvaltningens förslag och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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