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§ 149 Dnr 00004/2022  

Godkännande av dagordning 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Dagordningen godkänns      
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§ 150 Dnr 00005/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

 Arbeten som pågår på förvaltningen, SAM systematiskt 

arbetsmiljöarbete på alla enheter, MAU medarbetarundersökning och 

PFA pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt inom Stöd och omsorg.  

 Arbete med Agenda 2030 på både övergripande och enhetsnivå 

 Detaljbudgetarbete 

 Rekryteringar pågår av sjuksköterskor 

 Tidplan pågår för de förbättringsarbeten som är beslutade 

 Hemtjänstindex är ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sverige. 

        Sammanräknat år 2022 ligger Ljusdals kommun på plats 41 av 290. 

      https://hemtjanstindex.se/hemtjanstindex-2022/  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 15 november 2022 

Presentation paraplyprojektet diarieförd 15 november 2022  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Akt 
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§ 151 Dnr 00109/2019  

Sjukfrånvaro. Information 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Sjukfrånvarostatistik till och med kvartal 3 redovisas, samtliga sjukdagar till 

med kvartal 3 är 14,8%. Statistiken är uppdelad på kvinnor och män, 

åldersintervaller och antalet dagar. 

 

Dag 1-14 är totalt 3,9%.  

Dag 15-59 är totalt 3,9%. 

Dag 60-990 är totalt 9,7%.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen skrivelse daterad 13 november 2022 

Sjukfrånvarostatistik OF kvartal 3 2022 diarieförd 18 november 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Akt 
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§ 152 Dnr 00048/2022  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 

2. Sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens    

    revisorer för kännedom 

 

3. Diagrammet ”Antal dagar från beslut SäBo” från dagens månads- 

    uppföljning skickas med till kommunfullmäktige för kännedom 

Sammanfattning av ärendet 

För 3:e kvartalet 2022 fanns totalt 6 rapporteringar till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) på beslut (enligt SoL och LSS) som inte verkställts inom 

3 månader. 

 

Lagrum SoL  ÄLDREOMSORG 

 

Vård-och omsorgsboende: Två ärenden inrapporterade. En har tackat nej till 

erbjudande och ett ärende är verkställt. 

 

Lagrum Sol STÖD OCH OMSORG 

Vård-och omsorgsboende: Ett ärende inrapporterat. Tillhör socialpsykiatri. 

Svårt för verkställigheten att hitta lämpligt boende. Beslutet verkställs för 

närvarande på köpt plats i annan kommun. 

 

Lagrum LSS STÖD OCH OMSORG 

 

9§10 Daglig verksamhet: Ett ärende inrapporterat. 

Har sökt insatsen i annan kommun och väntar på svar. 

 

9§9 Boende med särskild service: Två ärenden inrapporterat. En har blivit 

erbjuden lägenhet vid två tillfällen, men tackat nej. En har blivit erbjuden 

men ej återkopplat och bekräftat. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 13 oktober 2022. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att diagrammet ”Antal dagar från beslut SäBo” 

från dagens månadsuppföljning skickas med till kommunfullmäktige för 

kännedom.    

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 samman-

fattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  

revisorer för kännedom. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande om 

diagrammet ”Antal dagar från beslut SäBo” från dagens månadsuppföljning 

skickas med till kommunfullmäktige för kännedom och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 

Protokollsanteckning 

Kommunfullmäktige 

Revisorer 

Akt 
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§ 153 Dnr 00068/2022  

Prestationsbaserat bidrag. Justering av paragraf 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Justering av § 138 i omsorgsnämndens protokoll 2022-10-19 gällande  

     lydelse av ett yrkande i ärende Prestationsbaserat bidrag  

 

2.  Justering av beslut 1 och 2 i § 138 omsorgsnämndens protokoll 

     2022-10-19    

Sammanfattning av ärendet 

Vid justering av omsorgsnämnden protokoll 2022-10-19 § 138 Prestations-

baserat bidrag har oenighet mellan ordförande och justeraren uppstått 

gällande lydelsen av ett yrkande. Paragraf 138 har därför inte kunnat 

justeras. Justering av paragrafen överlämnades därför till omsorgsnämnden 

för att bestämma vad som förevarit i ärendet. 

  

Oenighet gäller lydelse av ordförandes yrkande. 

 

Ordförandes uppfattning: 

Yrkar i andra hand på att användandet av det prestationsbaserade bidraget 

för 2023 gällande avsättning till buffert 1 209 tsek ska avslås och användas 

till personaltäthetshöjning 

 

Justerarens uppfattning: 

Yrkar i andra hand på att användandet av det prestationsbaserade bidraget 

för 2023 gällande avsättning till buffert 1 209 tsek ska avslås.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 16 november 2022.  

Yrkanden 

Elisabet Thorén (C) yrkar på bifall till lydelsen enligt sin uppfattning om § 

138 2022-10-19. 

 

Maud Jonsson (L), Per Gunnar Larsson (S) och Stefan Bergen (M): Bifall till 

Elisabet Thorens yrkande.  
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László Gönczi (MP) yrkar på bifall till lydelsen enligt sin uppfattning om  

§ 138 2022-10-19. 

 

Ingela Gustavsson (V): Bifall till László Gönczis yrkande. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att beslut 1 och 2 i § 138 justeras i omsorgs-

nämndens protokoll 2022-10-19. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Elisabet Thoréns med fleras yrkande om att anta hennes 

uppfattning av lydelse av yrkande i proposition mot avslag från László 

Gönczi med fleras yrkande och finner att omsorgsnämnden bifaller Elisabet 

Thoréns med fleras yrkande. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst för bifall till Lászlós Gönczis yrkande. 

Nej-röst för bifall till Elisabet Thorén med fleras yrkande 
 

Omröstningsresultat: 
 
Omröstningsprotokoll   § 153   

Ledamöter Parti Ja Nej 

László Gönczi MP X  

Maud Jonsson L  X 

Ingela Gustavsson V X  

Per Gunnar Larsson S  X 

Stefan Bergen M  X 

Elisabet Thorén C  X 

Marie-Louise Hellström LB X  

Totalt  3 4 

 

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

Elisabet Thoréns med fleras yrkande.     

Protokollsanteckning 

László Gönczi (MP) reserverar sig mot beslutet att bifalla lydelsen enligt 

Elisabet Thoréns yrkande.     
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Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 154 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning kostnadsdrivare 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen innehåller ett bildspel med kostnadsdrivare, som 

omsorgsförvaltningen på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram.  

 

Dessa kostnadsdrivare redovisas tillsammans med av omsorgsnämnden, 

utvalda ekonomiska utfall kring personalkostnader.  

 

Uppföljningen innehåller även statistik för utvecklingen kring våra vård- och 

omsorgsplatser, både när det kommer till utvecklingen av kö och utredningar 

samt tillgängliga platser.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 16 november 2022. 

Månadsuppföljning oktober 2022 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Akt 

 

 

Protokoll ON 2022-11-23
(Signerat, SHA-256 D9248F836169B2930342FE15463745DDE979F3CD74E54CB9CDD9E4EA35ABAB01)

Sida 12 av 25



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

13(24) 

Datum 

2022-11-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 155 Dnr 00003/2022  

Helårsprognos per oktober 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Godkänna helårsprognosen 2022 för drift och investeringar 

 

2. Tagit del av månadsuppföljning gällande ekonomiskt utfall per oktober    

    2022 

 

3.  Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ändrar ekonomi- 

     styrningsreglerna när det gäller reglerna för anställnings- och  

     inköpsstopp. Stoppen ska inträda först när det är mer än marginell  

     avvikelse  

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt i redovisningen per oktober 2022 har en prognos gjorts 

för helårsresultatet för omsorgsnämnden. Prognosen visar på ett underskott 

om 1 661 000 kronor som är 0,4 % av den totala budgeten.  

 

I prognosen redovisas en ofördelad besparing om 2 500 000 kronor som varit 

med sen ingången av 2022. Den beslutade utvecklingspotten redovisar ett 

underskott om 3 868 000 kronor. Förvaltningen bedömer inte att de arbeten 

som påbörjas kommer att realiseras innan årets slut. Prestationsbidrag ger en 

icke budgeterat intäkt på 7 742 000 kronor. 

 

Omsorgsnämndens politiska verksamhet, beräknas gå med ett mindre plus.   

 

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas i prognosen redovisa 

en liten negativ avvikelse mot budget. I denna post finns vakanta tjänster 

som beräknas vara tillsatta under hösten 2022 och på minussidan, ett större 

behov av konsulter inom biståndsbedömning än budgeterat.  

 

Prognosen för färdtjänst bygger på resande i enlighet med senaste 

månaderna. 

 

Stöd och omsorg redovisar i denna prognos att ett underskott 2 790 000 

kronor. I prognosen redovisas kostnader om cirka 5 378 000 kronor som 

tillkom sedan ram och budget lades för 2022. Stöd och omsorg fortsätter att 
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arbeta med bemanning så att resurser ska finnas på rätt ställen. Inom 

personlig assistans har det varit höga övertidskostnader på grund av 

svårigheter att rekrytera.  

 

Särskilt boende (SÄBO) och korttidsplatser prognostiserar ett underskott om 

1 675 000 kronor som är en liten ökning sedan i augusti och där det råder 

stor variation mellan enheterna. Verksamheten har haft engångskostnader på 

personal, kohortvård i början av 2022 samt en högre sjukfrånvaro än 

beräknat under tidig höst. Det finns fortfarande strukturella orsaker där flera 

enheter har svårt att få till ett schema som hanterar heltider, logistiken kring 

schemaläggning och samtidigt ger budgetföljsamhet.   

 

Hemtjänsten uppskattas i prognosen ge ett positivt resultat om 2 054 000 

kronor. Hemtjänsttimmarna har stabiliserat sig på en nivå strax under budget. 

Men likt Säbo så arbetar enheterna hårt med att få till ett schema som 

tillfredsställer budget såväl som heltider. Hemtjänsten påverkas även av klart 

högre bilkostnader och en del engångskostnader på personal. 

  

Hemsjukvården har en prognos om 1 372 000 kronor i underskott. 

Hemsjukvården utmanas av brist på ordinarie sjuksköterskor som gör att 

inhyrd bemanning måste tas in. Rekrytering pågår och framåt ser det mycket 

bättre ut.                 

 

I raden övrigt inom äldreomsorg ligger en prognos som visar ett positivt 

resultat om 930 000 kronor där bland annat budget för dagverksamhet finns 

och behovet är lågt på vissa enheter. I prognosen per augusti var det positiva 

resultatet större men på grund av svårigheter att rekrytera korttidsvikarier har 

bemanningsenheten utökat sitt stöd till enheterna. 

  

Omsorgsnämnden räknar med att hålla sin budget avseende investeringar 

under året. 

  

Under 2022 har alla verksamheter arbetat för att hålla budget och de flesta 

har lyckats bra. Den stora svårigheten på helheten har varit den beslutade 

utvecklingspotten, som skulle sänka kostnader om 3 868 000 kronor men ej 

har kunnat genomföras fullt ut. Inom alla enheter är den höga sjukfrånvaron 

och hitta arbetssätt kring heltider som är utmanande.      

 

Ärendet ajournerades och återupptogs senare under förmiddagen.              

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 15 november 2022. 
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Prognos 4 samt Månadsuppföljning oktober diarieförd 15 november 2022. 

Prognos 4 ON investeringar 2022 oktober diarieförd 15 november 2022. 

Protokoll KS 2022-11-10 Månadsuppföljning oktober 2022. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden ska föreslå att 

kommunstyrelsen ändrar ekonomistyrningsreglerna när det gäller reglerna 

för anställnings- och inköpsstopp. Stoppen ska inträda först när det är mer än 

marginell avvikelse.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att godkänna helårsprognosen 2022 för drift och 

investeringar och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att omsorgsnämnden tagit del av månadsuppföljning 

gällande ekonomiskt utfall per oktober 2022 och finner att nämnden bifaller 

detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande gällande 

att omsorgsnämnden ska föreslå att kommunstyrelsen ändrar ekonomi-

styrningsreglerna när det gäller reglerna för anställnings- och inköpsstopp. 

Stoppen ska inträda först när det är mer än marginell avvikelse och finner att 

nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 156 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation Säbo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet       

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Richard Brännström deltar under mötet och redogör för hur 

arbetet fortlöper kring Östernäsområdet. Han påtalar behovet av ett fastställt 

sista datum för ett inflyttningsklart boende.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 13 november 2022. 

Befolkningsprognos Säbo med ålder på boende ON 2022-06-14  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

17(24) 

Datum 

2022-11-23 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 157 Dnr 00201/2017 

Självstyrande enheter. Överenskommelse om 
Intraprenad 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. Omsorgsnämnden godkänner förslaget om överenskommelse mellan

nämnd och Intraprenad på Hantverkargården

2. Avtalet ska undertecknas av nämndens ordförande för nämndens

del

3. Omsorgsnämnden delegerar till förvaltningschefen att ta det

praktiska ansvaret för övergången och i övrigt nämndens ansvar för

verkställigheten

4. Uppdrar till omsorgsförvaltningen att överlämna en gåva till

Hantverkargården

Sammanfattning av ärendet 

Hantverkargården är en daglig verksamhet inom Stöd och Omsorg och har 

under en längre tid diskuterat olika former av självstyre och har landat i ett 

förslag till en överenskommelse om Intraprenad.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 15 november 2022 

MBL Protokoll Intraprenad Hantverkargården diarieförd14 november 2022 

Överenskommelse Intraprenad Hantverkargården diarieförd 18 november 

2022.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP), Marie-Louise Hellström (LB), Per Gunnar Larsson 

(S), Elisabet Thorén (C), Ingela Gustavsson (V) och Maud Jonsson (L): 

Bifall till omsorgsförvaltningens förslag att omsorgsnämnden godkänner 

förslaget om överenskommelse mellan nämnd och Intraprenad på 

Hantverkargården. 

Protokoll ON 2022-11-23
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

18(24) 

Datum 

2022-11-23 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

László Gönczi (MP), Marie-Louise Hellström (LB), Per Gunnar Larsson (S), 

Elisabet Thorén (C), Ingela Gustavsson (V) och Maud Jonsson (L): Bifall 

till omsorgsförvaltningens förslag att avtalet ska undertecknas av nämndens 

ordförande för nämndens del. 

László Gönczi (MP), Marie-Louise Hellström (LB), Per Gunnar Larsson (S), 

Elisabet Thorén (C), Ingela Gustavsson (V) och Maud Jonsson (L): Bifall 

till omsorgsförvaltningens förslag att omsorgsnämnden delegerar till 

förvaltningschefen att ta det praktiska ansvaret för övergången och i övrigt 

nämndens ansvar för verkställigheten. 

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

överlämna en gåva till Hantverkargården.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att omsorgsnämnden godkänner förslaget om 

överenskommelse mellan nämnd och Intraprenad på Hantverkargården och 

finner att nämnden bifaller detta. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att avtalet ska undertecknas av nämndens ordförande 

för nämndens del och finner att nämnden bifaller detta. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att omsorgsnämnden delegerar till förvaltningschefen 

att ta det praktiska ansvaret för övergången och i övrigt nämndens ansvar för 

verkställigheten och finner att nämnden bifaller detta. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

uppdra till omsorgsförvaltningen att överlämna en gåva till 

Hantverkargården och finner att nämnden bifaller detta. 

Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen för verkställande 

Akt     
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

19(24) 

Datum 

2022-11-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 158 Dnr 00013/2022  

Ljusdals kommuns frivilligstipendium 2022. Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden utser xxxxxx och xxxxx till 2022 års mottagare av   

     frivilligstipendiet           

Sammanfattning av ärendet 

I slutet av september annonserade Ljusdals kommun om Frivilligstipendiet 

2022. Sista dag för nominering till stipendiet var den 21 oktober 2022. 

 

Vid nomineringstidens slut hade 4 nomineringar kommit in.  

 

Stipendiet avser att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det 

sociala området. Det delas ut till organisationer, sammanslutningar och 

personer som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun, eller har annan 

speciell anknytning till kommunen. 

 

Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor. Mottagaren av stipendiet är 

hemlig fram till att utdelningen är klar.    

      

Utdelningen av frivilligstipendiet kommer att ske under december.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 14 november 2022 

Tidigare stipendiater diarieförd 15 november 2022 

Nomineringar frivilligstipendiet 

Yrkanden 

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på mottagare av frivilligstipendiet. 

 

Maud Jonsson (L), Per Gunnar Larsson (S), Elisabet Thorén (C), László 

Gönczi (MP) och Ingela Gustavsson (V): Bifall till Marie-Louise Hellströms 

yrkande.   

Protokoll ON 2022-11-23
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

20(24) 

Datum 

2022-11-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till  Marie-Louise 

Hellströms med fleras yrkande om mottagare av frivilligstipendiet 2022 och 

finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

Protokollsanteckning 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(24) 

Datum 

2022-11-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 159 Dnr 00009/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 23 november 2022 finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

Protokoll KF 2022-09-26 § 115 Medborgarförslag med önskemål om en 

ny befolkningsprognos 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut 

 

Protokoll KF 2022-09-26 § 121 Medborgarförslag om att starta upp en 

Säbo-utredning istället för en Säbo-beredning 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut 

 

Protokollsutdrag KF 2022-09-26  § 109 Medborgarförslag gällande höjd 

habiliteringsersättning. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att omsorgsnämnden utreder  

    möjligheten till höjd habiliteringsersättning             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad november 2022. 

Protokoll KF 2022-09-26 § 109 Medborgarförslag gällande höjd 

habiliteringsersättning. Svar 

Protokoll KF 2022-09-26 § 115 Medborgarförslag med önskemål om ny 

befolkningsprognos 

Protokoll KF 2022-09-26 § 121 Medborgarförslag om att starta upp en Säbo-

utredning istället för Säbo-beredning 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(24) 

Datum 

2022-11-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(24) 

Datum 

2022-11-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 160 Dnr 00007/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden anser sig vara delgiven           

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförd den 10 november 2022, över delegeringsbeslut 

fattade i oktober 2022 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och 

stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade 

(LSS) inom stöd och omsorg.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 11 november 2022. 

Delegeringsbeslut oktober-översikt diarieförd 10 november 2022. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden anser 

sig vara delgiven och finner att nämnden bifaller detta. 

Protokollsanteckning 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

24(24) 

Datum 

2022-11-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 161 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

  Inga övriga frågor tas upp.    
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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László Gönczi (MP), Ordförande 
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ANSLAGSBEVIS 
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PROTOKOLL 
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2022-11-23 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 149 Dnr 00004/2022  


Godkännande av dagordning 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


 1. Dagordningen godkänns      


      


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


5(24) 


Datum 


2022-11-23 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 150 Dnr 00005/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


 Arbeten som pågår på förvaltningen, SAM systematiskt 


arbetsmiljöarbete på alla enheter, MAU medarbetarundersökning och 


PFA pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt inom Stöd och omsorg.  


 Arbete med Agenda 2030 på både övergripande och enhetsnivå 


 Detaljbudgetarbete 


 Rekryteringar pågår av sjuksköterskor 


 Tidplan pågår för de förbättringsarbeten som är beslutade 


 Hemtjänstindex är ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sverige. 


        Sammanräknat år 2022 ligger Ljusdals kommun på plats 41 av 290. 


      https://hemtjanstindex.se/hemtjanstindex-2022/  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 15 november 2022 


Presentation paraplyprojektet diarieförd 15 november 2022  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Akt 


 


 



https://hemtjanstindex.se/hemtjanstindex-2022/
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PROTOKOLL 


Sida 


6(24) 


Datum 


2022-11-23 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 151 Dnr 00109/2019  


Sjukfrånvaro. Information 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Sjukfrånvarostatistik till och med kvartal 3 redovisas, samtliga sjukdagar till 


med kvartal 3 är 14,8%. Statistiken är uppdelad på kvinnor och män, 


åldersintervaller och antalet dagar. 


 


Dag 1-14 är totalt 3,9%.  


Dag 15-59 är totalt 3,9%. 


Dag 60-990 är totalt 9,7%.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningen skrivelse daterad 13 november 2022 


Sjukfrånvarostatistik OF kvartal 3 2022 diarieförd 18 november 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Akt 
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PROTOKOLL 


Sida 


7(24) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 152 Dnr 00048/2022  


Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 


 


2. Sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens    


    revisorer för kännedom 


 


3. Diagrammet ”Antal dagar från beslut SäBo” från dagens månads- 


    uppföljning skickas med till kommunfullmäktige för kännedom 


Sammanfattning av ärendet 


För 3:e kvartalet 2022 fanns totalt 6 rapporteringar till Inspektionen för vård 


och omsorg (IVO) på beslut (enligt SoL och LSS) som inte verkställts inom 


3 månader. 


 


Lagrum SoL  ÄLDREOMSORG 


 


Vård-och omsorgsboende: Två ärenden inrapporterade. En har tackat nej till 


erbjudande och ett ärende är verkställt. 


 


Lagrum Sol STÖD OCH OMSORG 


Vård-och omsorgsboende: Ett ärende inrapporterat. Tillhör socialpsykiatri. 


Svårt för verkställigheten att hitta lämpligt boende. Beslutet verkställs för 


närvarande på köpt plats i annan kommun. 


 


Lagrum LSS STÖD OCH OMSORG 


 


9§10 Daglig verksamhet: Ett ärende inrapporterat. 


Har sökt insatsen i annan kommun och väntar på svar. 


 


9§9 Boende med särskild service: Två ärenden inrapporterat. En har blivit 


erbjuden lägenhet vid två tillfällen, men tackat nej. En har blivit erbjuden 


men ej återkopplat och bekräftat. 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


8(24) 


Datum 


2022-11-23 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 13 oktober 2022. 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att diagrammet ”Antal dagar från beslut SäBo” 


från dagens månadsuppföljning skickas med till kommunfullmäktige för 


kännedom.    


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 samman-


fattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  


revisorer för kännedom. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande om 


diagrammet ”Antal dagar från beslut SäBo” från dagens månadsuppföljning 


skickas med till kommunfullmäktige för kännedom och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta. 


Protokollsanteckning 


Kommunfullmäktige 


Revisorer 


Akt 
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§ 153 Dnr 00068/2022  


Prestationsbaserat bidrag. Justering av paragraf 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Justering av § 138 i omsorgsnämndens protokoll 2022-10-19 gällande  


     lydelse av ett yrkande i ärende Prestationsbaserat bidrag  


 


2.  Justering av beslut 1 och 2 i § 138 omsorgsnämndens protokoll 


     2022-10-19    


Sammanfattning av ärendet 


Vid justering av omsorgsnämnden protokoll 2022-10-19 § 138 Prestations-


baserat bidrag har oenighet mellan ordförande och justeraren uppstått 


gällande lydelsen av ett yrkande. Paragraf 138 har därför inte kunnat 


justeras. Justering av paragrafen överlämnades därför till omsorgsnämnden 


för att bestämma vad som förevarit i ärendet. 


  


Oenighet gäller lydelse av ordförandes yrkande. 


 


Ordförandes uppfattning: 


Yrkar i andra hand på att användandet av det prestationsbaserade bidraget 


för 2023 gällande avsättning till buffert 1 209 tsek ska avslås och användas 


till personaltäthetshöjning 


 


Justerarens uppfattning: 


Yrkar i andra hand på att användandet av det prestationsbaserade bidraget 


för 2023 gällande avsättning till buffert 1 209 tsek ska avslås.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 16 november 2022.  


Yrkanden 


Elisabet Thorén (C) yrkar på bifall till lydelsen enligt sin uppfattning om § 


138 2022-10-19. 


 


Maud Jonsson (L), Per Gunnar Larsson (S) och Stefan Bergen (M): Bifall till 


Elisabet Thorens yrkande.  
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László Gönczi (MP) yrkar på bifall till lydelsen enligt sin uppfattning om  


§ 138 2022-10-19. 


 


Ingela Gustavsson (V): Bifall till László Gönczis yrkande. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att beslut 1 och 2 i § 138 justeras i omsorgs-


nämndens protokoll 2022-10-19. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer Elisabet Thoréns med fleras yrkande om att anta hennes 


uppfattning av lydelse av yrkande i proposition mot avslag från László 


Gönczi med fleras yrkande och finner att omsorgsnämnden bifaller Elisabet 


Thoréns med fleras yrkande. 


 


Omröstning begärs och verkställs. 


 


Ja-röst för bifall till Lászlós Gönczis yrkande. 


Nej-röst för bifall till Elisabet Thorén med fleras yrkande 
 


Omröstningsresultat: 
 
Omröstningsprotokoll   § 153   


Ledamöter Parti Ja Nej 


László Gönczi MP X  


Maud Jonsson L  X 


Ingela Gustavsson V X  


Per Gunnar Larsson S  X 


Stefan Bergen M  X 


Elisabet Thorén C  X 


Marie-Louise Hellström LB X  


Totalt  3 4 


 


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


Elisabet Thoréns med fleras yrkande.     


Protokollsanteckning 


László Gönczi (MP) reserverar sig mot beslutet att bifalla lydelsen enligt 


Elisabet Thoréns yrkande.     
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Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 154 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning kostnadsdrivare 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen innehåller ett bildspel med kostnadsdrivare, som 


omsorgsförvaltningen på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram.  


 


Dessa kostnadsdrivare redovisas tillsammans med av omsorgsnämnden, 


utvalda ekonomiska utfall kring personalkostnader.  


 


Uppföljningen innehåller även statistik för utvecklingen kring våra vård- och 


omsorgsplatser, både när det kommer till utvecklingen av kö och utredningar 


samt tillgängliga platser.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 16 november 2022. 


Månadsuppföljning oktober 2022 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Akt 
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§ 155 Dnr 00003/2022  


Helårsprognos per oktober 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Godkänna helårsprognosen 2022 för drift och investeringar 


 


2. Tagit del av månadsuppföljning gällande ekonomiskt utfall per oktober    


    2022 


 


3.  Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ändrar ekonomi- 


     styrningsreglerna när det gäller reglerna för anställnings- och  


     inköpsstopp. Stoppen ska inträda först när det är mer än marginell  


     avvikelse  


Sammanfattning av ärendet 


Med utgångspunkt i redovisningen per oktober 2022 har en prognos gjorts 


för helårsresultatet för omsorgsnämnden. Prognosen visar på ett underskott 


om 1 661 000 kronor som är 0,4 % av den totala budgeten.  


 


I prognosen redovisas en ofördelad besparing om 2 500 000 kronor som varit 


med sen ingången av 2022. Den beslutade utvecklingspotten redovisar ett 


underskott om 3 868 000 kronor. Förvaltningen bedömer inte att de arbeten 


som påbörjas kommer att realiseras innan årets slut. Prestationsbidrag ger en 


icke budgeterat intäkt på 7 742 000 kronor. 


 


Omsorgsnämndens politiska verksamhet, beräknas gå med ett mindre plus.   


 


Verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas i prognosen redovisa 


en liten negativ avvikelse mot budget. I denna post finns vakanta tjänster 


som beräknas vara tillsatta under hösten 2022 och på minussidan, ett större 


behov av konsulter inom biståndsbedömning än budgeterat.  


 


Prognosen för färdtjänst bygger på resande i enlighet med senaste 


månaderna. 


 


Stöd och omsorg redovisar i denna prognos att ett underskott 2 790 000 


kronor. I prognosen redovisas kostnader om cirka 5 378 000 kronor som 


tillkom sedan ram och budget lades för 2022. Stöd och omsorg fortsätter att 
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arbeta med bemanning så att resurser ska finnas på rätt ställen. Inom 


personlig assistans har det varit höga övertidskostnader på grund av 


svårigheter att rekrytera.  


 


Särskilt boende (SÄBO) och korttidsplatser prognostiserar ett underskott om 


1 675 000 kronor som är en liten ökning sedan i augusti och där det råder 


stor variation mellan enheterna. Verksamheten har haft engångskostnader på 


personal, kohortvård i början av 2022 samt en högre sjukfrånvaro än 


beräknat under tidig höst. Det finns fortfarande strukturella orsaker där flera 


enheter har svårt att få till ett schema som hanterar heltider, logistiken kring 


schemaläggning och samtidigt ger budgetföljsamhet.   


 


Hemtjänsten uppskattas i prognosen ge ett positivt resultat om 2 054 000 


kronor. Hemtjänsttimmarna har stabiliserat sig på en nivå strax under budget. 


Men likt Säbo så arbetar enheterna hårt med att få till ett schema som 


tillfredsställer budget såväl som heltider. Hemtjänsten påverkas även av klart 


högre bilkostnader och en del engångskostnader på personal. 


  


Hemsjukvården har en prognos om 1 372 000 kronor i underskott. 


Hemsjukvården utmanas av brist på ordinarie sjuksköterskor som gör att 


inhyrd bemanning måste tas in. Rekrytering pågår och framåt ser det mycket 


bättre ut.                 


 


I raden övrigt inom äldreomsorg ligger en prognos som visar ett positivt 


resultat om 930 000 kronor där bland annat budget för dagverksamhet finns 


och behovet är lågt på vissa enheter. I prognosen per augusti var det positiva 


resultatet större men på grund av svårigheter att rekrytera korttidsvikarier har 


bemanningsenheten utökat sitt stöd till enheterna. 


  


Omsorgsnämnden räknar med att hålla sin budget avseende investeringar 


under året. 


  


Under 2022 har alla verksamheter arbetat för att hålla budget och de flesta 


har lyckats bra. Den stora svårigheten på helheten har varit den beslutade 


utvecklingspotten, som skulle sänka kostnader om 3 868 000 kronor men ej 


har kunnat genomföras fullt ut. Inom alla enheter är den höga sjukfrånvaron 


och hitta arbetssätt kring heltider som är utmanande.      


 


Ärendet ajournerades och återupptogs senare under förmiddagen.              


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 15 november 2022. 
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Prognos 4 samt Månadsuppföljning oktober diarieförd 15 november 2022. 


Prognos 4 ON investeringar 2022 oktober diarieförd 15 november 2022. 


Protokoll KS 2022-11-10 Månadsuppföljning oktober 2022. 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden ska föreslå att 


kommunstyrelsen ändrar ekonomistyrningsreglerna när det gäller reglerna 


för anställnings- och inköpsstopp. Stoppen ska inträda först när det är mer än 


marginell avvikelse.     


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att godkänna helårsprognosen 2022 för drift och 


investeringar och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att omsorgsnämnden tagit del av månadsuppföljning 


gällande ekonomiskt utfall per oktober 2022 och finner att nämnden bifaller 


detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande gällande 


att omsorgsnämnden ska föreslå att kommunstyrelsen ändrar ekonomi-


styrningsreglerna när det gäller reglerna för anställnings- och inköpsstopp. 


Stoppen ska inträda först när det är mer än marginell avvikelse och finner att 


nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 156 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation Säbo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet       


Sammanfattning av ärendet 


Fastighetschef Richard Brännström deltar under mötet och redogör för hur 


arbetet fortlöper kring Östernäsområdet. Han påtalar behovet av ett fastställt 


sista datum för ett inflyttningsklart boende.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 13 november 2022. 


Befolkningsprognos Säbo med ålder på boende ON 2022-06-14  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Akt 
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§ 157 Dnr 00201/2017  


Självstyrande enheter. Överenskommelse om 
Intraprenad 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1.  Omsorgsnämnden godkänner förslaget om överenskommelse mellan   


     nämnd och Intraprenad på Hantverkargården 


 


2.   Avtalet ska undertecknas av nämndens ordförande för nämndens   


      del 


 


3.   Omsorgsnämnden delegerar till förvaltningschefen att ta det    


      praktiska ansvaret för övergången och i övrigt nämndens ansvar för  


      verkställigheten 


 


4.   Uppdrar till omsorgsförvaltningen att överlämna en gåva till   


      Hantverkargården           


Sammanfattning av ärendet 


Hantverkargården är en daglig verksamhet inom Stöd och Omsorg och har 


under en längre tid diskuterat olika former av självstyre och har landat i ett 


förslag till en överenskommelse om Intraprenad.              


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 15 november 2022 


MBL Protokoll Intraprenad Hantverkargården diarieförd14 november 2022 


Överenskommelse Intraprenad Hantverkargården diarieförd 18 november 


2022.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP), Marie-Louise Hellström (LB), Per Gunnar Larsson (S), 


Elisabet Thorén (C), Ingela Gustavsson och Maud Jonsson (L): Bifall till 


omsorgsförvaltningens förslag att omsorgsnämnden godkänner förslaget om 


överenskommelse mellan nämnd och Intraprenad på Hantverkargården. 
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László Gönczi (MP), Marie-Louise Hellström (LB), Per Gunnar Larsson (S), 


Elisabet Thorén (C), Ingela Gustavsson och Maud Jonsson (L): Bifall till 


omsorgsförvaltningens förslag att avtalet ska undertecknas av nämndens 


ordförande för nämndens del. 


 


László Gönczi (MP), Marie-Louise Hellström (LB), Per Gunnar Larsson (S), 


Elisabet Thorén (C), Ingela Gustavsson och Maud Jonsson (L): Bifall till 


omsorgsförvaltningens förslag att omsorgsnämnden delegerar till 


förvaltningschefen att ta det praktiska ansvaret för övergången och i övrigt 


nämndens ansvar för verkställigheten. 


 


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


överlämna en gåva till Hantverkargården.   


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att omsorgsnämnden godkänner förslaget om 


överenskommelse mellan nämnd och Intraprenad på Hantverkargården och 


finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att avtalet ska undertecknas av nämndens ordförande 


för nämndens del och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att omsorgsnämnden delegerar till förvaltningschefen 


att ta det praktiska ansvaret för övergången och i övrigt nämndens ansvar för  


verkställigheten och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


uppdra till omsorgsförvaltningen att överlämna en gåva till 


Hantverkargården och finner att nämnden bifaller detta. 


Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen för verkställande 


Akt     
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§ 158 Dnr 00013/2022  


Ljusdals kommuns frivilligstipendium 2022. Beslut 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden utser xxxxxx och xxxxx till 2022 års mottagare av   


     frivilligstipendiet           


Sammanfattning av ärendet 


I slutet av september annonserade Ljusdals kommun om Frivilligstipendiet 


2022. Sista dag för nominering till stipendiet var den 21 oktober 2022. 


 


Vid nomineringstidens slut hade 4 nomineringar kommit in.  


 


Stipendiet avser att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det 


sociala området. Det delas ut till organisationer, sammanslutningar och 


personer som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun, eller har annan 


speciell anknytning till kommunen. 


 


Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor. Mottagaren av stipendiet är 


hemlig fram till att utdelningen är klar.    


      


Utdelningen av frivilligstipendiet kommer att ske under december.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 14 november 2022 


Tidigare stipendiater diarieförd 15 november 2022 


Nomineringar frivilligstipendiet 


Yrkanden 


Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på mottagare av frivilligstipendiet. 


 


Maud Jonsson (L), Per Gunnar Larsson (S), Elisabet Thorén (C), László 


Gönczi (MP) och Ingela Gustavsson (V): Bifall till Marie-Louise Hellströms 


yrkande.   
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Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till  Marie-Louise 


Hellströms med fleras yrkande om mottagare av frivilligstipendiet 2022 och 


finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


Protokollsanteckning 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


21(24) 


Datum 


2022-11-23 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 159 Dnr 00009/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämndens sammanträde den 23 november 2022 finns följande 


protokoll för kännedom: 


 


Protokoll KF 2022-09-26 § 115 Medborgarförslag med önskemål om en 


ny befolkningsprognos 


Kommunfullmäktige beslutar 


1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut 


 


Protokoll KF 2022-09-26 § 121 Medborgarförslag om att starta upp en 


Säbo-utredning istället för en Säbo-beredning 


Kommunfullmäktige beslutar 


1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut 


 


Protokollsutdrag KF 2022-09-26  § 109 Medborgarförslag gällande höjd 


habiliteringsersättning. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att omsorgsnämnden utreder  


    möjligheten till höjd habiliteringsersättning             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad november 2022. 


Protokoll KF 2022-09-26 § 109 Medborgarförslag gällande höjd 


habiliteringsersättning. Svar 


Protokoll KF 2022-09-26 § 115 Medborgarförslag med önskemål om ny 


befolkningsprognos 


Protokoll KF 2022-09-26 § 121 Medborgarförslag om att starta upp en Säbo-


utredning istället för Säbo-beredning 
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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.  


Protokollsanteckning 


Akt 
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§ 160 Dnr 00007/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden anser sig vara delgiven           


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, diarieförd den 10 november 2022, över delegeringsbeslut 


fattade i oktober 2022 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och 


stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade 


(LSS) inom stöd och omsorg.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 11 november 2022. 


Delegeringsbeslut oktober-översikt diarieförd 10 november 2022. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden anser 


sig vara delgiven och finner att nämnden bifaller detta. 


Protokollsanteckning 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


24(24) 


Datum 


2022-11-23 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 161 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


  Inga övriga frågor tas upp.    


      


 


 





