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§ 53 Dnr 00031/2020  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns.      
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§ 54 Dnr 00009/2020  

Förvaltningschefen informerar 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Information om: 

 

 Läget på förvaltningen 

 Vite arbetsmiljöverket 

 Projekt sjukskrivning 

 Start upphandling larm Öjegården och Furugården 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 30 april 2020.  

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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§ 55 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet pågår med processen av nybyggnation vård- och omsorgsboende. 

Information kring hur processen fortskrider ges av fastighetschef Richard 

Brännström.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 30 april 2020. 

Östernäs demensboende Plan 2 skiss 2020-03-27 diarieförd 4 maj 2020. 

Östernäs demensboende Plan 1 skiss 2020-03-27 diarieförd 4 maj 2020. 

Östernäs demensboende fasad skiss 2020-03-27 diarieförd 4 maj 2020. 

Östernäs demensboende situationsplan 2020-03-27 diarieförd 4 maj 2020. 

Gärdeåsen demensboende situationsplan skiss 2020-03-30 diarieförd 4 maj 

2020. 

Gärdeåsen demensboende Plan 2 och 3 skiss 2020-03-30 diarieförd 4 maj 

2020. 

Gärdeåsen demensboende Plan 1 och fasad skiss 2020-03-30 diarieförd 4 

maj 2020. 

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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§ 56 Dnr 00051/2020  

Coronapandemin 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån den pandemi som nu råder har arbetet på förvaltningen och i 

kommunen annan inriktning. Kommunledningen har stabsmöten två gånger 

per vecka där man följer läget i världen, nationellt och på region nivå för att 

kunna fatta beslut i kommunen för att minska smittspridning. På 

förvaltningsnivå har vi en utökad ledningsgrupp per vecka för att följa 

utvecklingen och fatta beslut som rör förvaltningen. En gång per vecka har 

förvaltningen även en information MBL 19 till berörda fack.  

 

 Socialstyrelse, länsstyrelse och smittskydd vill följa utvecklingen i 

kommunen vilket innebär att vi svarar på enkäter och inlämning av olika 

statistik. Vi följer hur många i personalen varje dag som är sjuka. Varje 

dag finns rapport på misstänkt smitta och bekräftad smitta i alla våra 

verksamheter. 

 Planering för skyddsutrustning, en person arbetar enbart med detta på 

förvaltningen. 

 Dagverksamheter inom äldreomsorg och stöd och omsorg är stängda. 

 Besöksförbud på våra vård-och omsorgsboenden och boenden inom stöd 

och omsorg. Vi genomför inte just nu några in- och utflyttningar av 

personer ej heller av möbler osv. 

 Inga in- och utflyttningar sker på korttidsplatser. 

 Just nu semesterstopp för medarbetare. 

 Introducerar fler medarbetare, för att klara en större sjukfrånvaro. 

 Hemtjänst Ljusdal har förberett för en Coronagrupp (personal) som 

enbart kan ta hand om eventuella smittade i hemtjänst. 

 Förvaltningen förbereder för en eskalering, en grupp på ett boende ka 

öppnas för att ta hand om personer med smitta som ej kan vara hemma 

eller vistas på sitt vård- och omsorgsboende. 

 Avisering har skett till kommuner angående besök av kunder som 

behöver hemtjänst. Vi kan ej garantera att vi har personal som kan utföra 

och vi hänvisar även till smittspridning.  
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Där vi har besöksförbud, stängningar och semesterstopp följer vi 

utvecklingen och i skrivandets stund är beslut fattat  till och med 15 maj. Om 

en kund blir palliativ på ett vård- och omsorgsboende eller gruppboende kan 

sjuksköterska tillsammans med förvaltningschef ge möjlighet till ett farväl 

genom ett planerat säkert besök eller ett digitalt farväl.         

 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 4 maj 2020.  

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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§ 57 Dnr 00019/2020  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 

2. Sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  

    revisorer för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 

För 1a kvartalet 2020 fanns totalt 16 rapporteringar till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) av beslut som inte verkställts inom 3 månader. 

 

Lagrum SoL  ÄLDREOMSORG 

 

Vård-och omsorgsboende: Elva ärenden är inrapporterat som ej är 

verkställda. Tre personer har tackat nej till erbjudet boende. Den som väntat 

längst och som inte fått något erbjudande, har beslutsdatum 191028. 

 

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. 

 

Kontaktperson: Tre ärenden inrapporterade. Svårigheter att hitta lämpliga 

uppdragstagare. (Ett av ärenden ska verkställas i annan kommun eftersom 

kund studerar utomläns). 

 

Lagrum LSS STÖD OCH OMSORG 

 

Ledsagarservice: Ett ärende inrapporterat.  Beslutet är verkställt 200301. 

 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 maj 2020 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

11(38) 

Datum 

2020-05-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ej verkställda beslut ON 1a kvartalet 2020 diarieförd 10 maj 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna 

Akt 
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§ 58 Dnr 00030/2020  

Månadsuppföljning 2020 - kostnadsdrivare  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Ett antal kostnadsdrivare med ekonomisk redovisning presenteras varje 

månad.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 3 maj 2020. 

Balans in - utflytt Vobo diarieförd 3 maj 2020. 

Kostnadsdrivare diarieförd 3 maj 2020. 

ON timmar hemtjänst 2019-2020 diarieförd 3 maj 2020. 

Antal dagar från beslut Vobo diarieförd 3 maj 2020.  

Yrkanden 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.     

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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§ 59 Dnr 00010/2019  

Budget 2020 samt ELP 2021-2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1.   Informationen har noterats till protokollet. 

 

2.   Omsorgsnämnden antar de nya riktlinjerna för insatserna vård- och  

      omsorgsboende samt korttidsvistelse. 

 

3.  Omsorgsnämnden godkänner att lydelsen i riktlinje 3.3 Vård- och   

     omsorgsboende ändras enligt László Gönczis yrkande.   

Sammanfattning av ärendet 

I ingången av 2020 har omsorgsförvaltningen efter de anpassningsbeslut som 

togs under 2019, kostnader på 424 815 tkr och den ram som är tilldelad 

ligger på 417 989 tkr. Det innebär att vi har en ofördelad besparing under 

2020 om ca 10 000 tkr. Om vi inte hanterar det och våra kostnader fortsätter 

i samma takt kommer vi att gå in i 2021 ca 20 000 tkr över den ram som är 

tilldelad. 

 

Utifrån detta har förvaltningen från nämndens ordförande fått uppdrag att ta 

fram ett antal förslag till anpassningar för att komma i ram 2020-2022. De 

förslag till besparingar som förvaltningen lägger fram innebär färre platser 

inom vård- och omsorgsboende, färre korttidsplatser, sänkt ambitionsnivå i 

biståndsbeslut, sänkta nyckeltal för budget på vård- och omsorgsboende. Att 

titta på frivillig verksamhet som dagverksamhet för äldre. Se bilaga 1. De 

förslag som kan fattas inför 2021-2022 hanteras i eget ärende. 

 

Förvaltningen behöver arbeta mer strukturerat med hur våra kunder får 

insatser och hur vi verkställer hemtjänst samtidigt som vi ser att de som bor 

hemma alltmer har stora behov. Förvaltningens arbete har påbörjats och 

rutiner och riktlinjer gås igenom tillsammans med konsult. Nya förslag finns 

för riktlinjer i beslut för insatserna vård- och omsorgsboende samt 

korttidsvistelse. 

 

Förvaltningen arbetar för att sänka sjukfrånvaron och det finns en plan som 

är prioriterad. Den har tagits fram och är beslutat av omsorgsnämnd 

20200318. Förvaltningen arbetar för att sänka sjukfrånvaron och det tar tid 
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att skapa tillit till detta i organisationen. På grund av rådande pandemi har 

detta arbete ej påbörjats.  

 

På förvaltningsnivå har rutiner tydliggjorts kring hur enheternas 

uppföljningar ska ske månadsvis, för att sedan sammanställas av 

verksamhetschefer för sitt område. Förvaltningen har en gemensam mall där 

varje enhetschef redovisar siffror och kommenterar dessa utifrån ett antal 

förutbestämda frågor. Förvaltningens ambition är att snabbare få indikation 

om hur budget följs och eventuellt göra förändringar snabbare. På 

omsorgsnämnd varje månad visas kostnadsdrivare både i pengar och i 

timmar framförallt för hemtjänst. 

 

Förvaltningen fortsätter också samarbetet med Ensolution och KPB (kostnad 

per brukare), insamling och validering av material pågår och beräknas vara 

klart i juni 2020. Med hjälp av KPB får förvaltningen en uppfattning om eget 

kostnadsläge i förhållande till andra kommuner samt en vägledning om var 

vi behöver lägga resurser för att nå ett så effektivt arbete som möjligt. 

 

Förvaltningen har uppdrag att ta fram nya förslag till taxor för olika insatser, 

till exempel avgifter för trygghetstelefon och övergripande hemtjänsttaxa. 

Förvaltningen tittar nu på hur avgifter kring trygghetstelefon kan förändras. 

Att titta den övergripande taxan kräver helt andra resurser som förvaltningen 

just nu ej har möjlighet att prioritera. 

 

Ett annat utvecklingsarbete som nu tyvärr står lite stilla på grund av pandemi 

är dagverksamhet för äldre. Controller har börjat titta på siffror kring 

kostnader för dagverksamhet i alla kommundelar.  Förvaltningen kommer att 

fortsätta titta på öppettider, fler tillfällen såsom förmiddag och eftermiddag 

samt helgdag. Det skulle kunna göra att ha en lokal för denna verksamhet i 

Ljusdals tätort. Det finns kostnader som måste tittas extra på som till 

exempel färdtjänst från ytterområden. Ett förslag kring dagverksamhet och 

om det ger någon kostnadseffektivisering kan tidigast ges i september 2020.           

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 6 maj 2020. 

Förslag till revidering av tillämpningsriktlinjer boendeformer diarieförd 6 

maj 2020. 

Månadsuppföljning mars ON 2020, drift diarieförd 3 maj 2020. 

Ny beräkning budget 2020 diarieförd 3 maj 2020. 

Bildspel budgetarbete 2019-2020 diarieförd 3 maj 2020. 

Uppdrag till förvaltningschefen från omsorgsnämndens ordförande föranledd 

av det akuta ekonomiska läget diarieförd 24 april 2020.  
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Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att nytt förslag för kapitel 3.2 växelvård i 

riktlinjen återremitteras. 

 

Ingela Gustavsson (V), Tommy Olsson (C), Maud Jonsson (L) och Elisabeth 

Thorén (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag i sin helhet. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att lydelsen i riktlinjen för 3.3 Vård- och 

omsorgsboende ändras till ” under en övergångsperiod innan 

biståndshandläggaren fattar beslut om vård- och omsorgsboende ska alla 

ärenden tas upp vid ärendegenomgång där förvaltnings- eller 

verksamhetschef ingår.”   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot yrkandet från Ingela Gustavsson (V) 

med flera om att bifalla riktlinjen och finner att omsorgsnämnden beslutat att 

bifalla riktlinjen i sin helhet.  

 

Ordförande ställer proposition eller avslag till sitt eget yrkande gällande att 

lydelsen i riktlinje 3.3 Vård- och omsorgsboende ändras. Ordförande finner 

att omsorgsnämnden bifaller detta.     

Protokollsanteckning 

László Gönczi (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande gällande 

kapitel 3.2 växelvård i riktlinjen återremitteras. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 60 Dnr 00004/2020  

Budget 2021 samt ELP 2022-2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Den nya budgetramen för 2021 är 387 724 tkr, för 2022 är ramen 378 806 

tkr. 

 

I ingången av 2020 har omsorgsförvaltningen efter de anpassningsbeslut som 

togs under 2019, kostnader på 424 815 tkr och den ram som är tilldelad 

ligger på 417 489 tkr. Det innebär att vi har en ofördelad besparing under 

2020 om 10 698 tkr, när den administrativa staben är fördelad mellan OF och 

ASN. Om våra kostnader fortsätter i samma nivå kommer vi att gå in i 2021, 

50 000 tkr över den ram som har beviljats i den ekonomiska långtidsplanen 

för 2021. Summan är idag osäker då helårsprognos för 2020 beräknas vara 

klart 20200521. 

 

Utifrån detta har förvaltningen fått uppdrag att ta fram ett antal förslag till 

anpassningar för att komma i ram 2020-2022. De förslag till besparingar som 

förvaltningen lägger fram innebär färre platser inom vård- och 

omsorgsboende, färre korttidsplatser, ambitionsnivå i biståndsbeslut, sänka 

nyckeltal för budget på vård- och omsorgsboende, titta på frivillig 

verksamhet som dagverksamhet för äldre. Förvaltningen arbetar på alla 

fronter för att så långt det är möjligt för att använd resurser på bästa vis. Vi 

vet att detta ej kommer att räcka utan att omsorgsnämnden fattar ett antal 

beslut. 

 

För vidare hantering ska följande anpassningsförslag beaktas: 

 

 Sänka nyckeltalen för budget på vård- och omsorgsboende till 0,67 

årsarbetare per kund och på demensboende till 0,74 årsarbetare per kund. 

 

 Tjänsten koststrateg avslutas. 

 

 11 korttidsplatser i Los stängs. 
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I handlingarna finns 5 konsekvensanalyser gjord på förvaltningsnivå och 

informerade till berörda fackliga organisationer 20200505.  

 

1. Omvandla vård-och omsorgboendeplatser (VoBo) i Los till boende 

för personer med hemtjänst. 

Det innebär färre VoBo platser i Los. För att möjliggöra stängning av fler 

VoBo platser måste ett eventuellt beslut om Gärdegården ske först. Det 

finns idag fler VoBo platser i Los i förhållande till antalet 80+, vi har 

ändå ett antal personer som är från andra delar av kommunen som bor 

där. Det här förslaget tar lång tid att genomföra då vi behöver erbjuda på 

andra boenden i kommunen. Positivt att ha fler lägenheter i Los tätort för 

personer med hemtjänst samt bättre för medarbetare som arbetar och ej 

behöver resa i samma omfattning. Även om hemtjänsttimmar ökar så är 

det billigare än VoBo. För medarbetare som bor i Los kan förflyttningar 

eventuellt erbjudas. De anhöriga kan få längre att åka för att besöka om 

inget VoBo finns i Los. 

 

Genomförbart och klart tidigast i slutet av 2021. 

Besparing från och med 2022 om ca 7 800 tkr under förutsättning att ej 

hemtjänsttimmar ökar. 

 

2. Stänga 11 korttidsplatser i Los, Nickeln. 

För att möjliggöra en stängning av korttidsplatser så måste ett eventuellt 

beslut om att stänga Gärdegården ske först. Flera av de som idag finns på 

Nickel har ett beslut om vård- och omsorgsboende. Att stänga 

korttidsplatserna i Los krävs en planering som bör påbörjas under 2020. 

 

Genomförbart och klart tidigast halvårsskiftet 2021. 

Besparing under halva året 2021 ca 3 000 tkr och för 2022 ca 5 500 tkr 

under förutsättning att ej hemtjänsttimmar ökar. 

 

3. Säga upp avtalet med regionen om närvårdsavdelningen (NVA). 

För att säga upp dessa 8 platser behövs en planering och även här måste 

ett eventuellt beslut om stängning av återstående platser på Gärdegården 

ske först. Omsorgsförvaltningen har under 2019 tillsammans med 

Regionen påbörjat olika samverkansprojekt, där vi tillsammans ser över 

på vilket sätt vi kan använda våra resurser på bästa sätt för 

kommunmedborgare. Det sista nu påbörjade samverkansprojektet är 

kring NVA. 

 

Genomförbart och klart tidigast i slutet av 2021. 
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Besparing 7 000 tkr från och med 2022 under förutsättning att ej 

hemtjänsttimmar ökar. 

 

De här 3 förslagen kan ej genomföras alla på en gång. Ett av förslagen är 

möjliga att genomföra under 2021 under förutsättning att inflödet av insatsen 

VoBo minskar. Ett arbete som är påbörjat under första delen av 2020 är 

utveckling av handläggning till beslut. 

 

4. Sänka nyckeltalet för budget på Vård- och omsorgsboende från 0,70 

per plats till 0,67 per plats. 

Att sänka budget innebär att sänka bemanning. Förvaltningen behöver 

vid ett beslut om detta tillsammans med chefer och personal arbeta med 

schemaläggning och planering på varje enhet. Arbetet med att sänka 

sjukskrivningstalen kommer att bli ett viktigt arbete vid ett sådant här 

beslut, planering finns, pandemin har gjort att det ej påbörjats. 

 

Genomförbart med planering under 2020 och start 2021. 

Besparing  ca 2 500 tkr från och med 2021. 

 

5. Avsluta avtalet, tjänsten som koststrateg från kostenheten. 

För att denna tjänst kan avslutas behövs en planering för 

utbildningsinsatser inom vård- och omsorgsboende.  

Genomförbart med planering under 2020 och start 2021. 

Besparing  500 tkr från och med 2021.           

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 12 maj 2020 

Anpassningsbeslut 2020-2022 diarieförd 12 maj 2020. 

Skrivelse från Furugårdens äldreboende diarieförd 7 maj 2020. 

Budget 2020 ELP 2021-2022 minus 5 % diarieförd 7 maj 2020. 

Konsekvensanalys koststrateg diarieförd 7 maj 2020. 

Konsekvensanalys nyckeltal 0,67 diarieförd 7 maj 2020. 

Konsekvensanalys säga upp avtalet om NVA diarieförd 7 maj 2020. 

Konsekvensanalys omvandla Vobo till ordinärt boende diarieförd 7 maj 

2020. 

Konsekvensanalys minskning av 11 korttidsplatser diarieförd 7 maj 2020. 

Särskilda direktiv från Budgetberedningen diarieförd 27 mars 2020. 

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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Beslutsexpediering, Akt  
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§ 61 Dnr 00056/2020  

Begäran om förklaring från omsorgsnämnden över 
anmärkning i revisionsberättelse 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden beslutar att anta presidiets förslag till yttrande 

 

 

Yttrande över revisionens anmärkning gällande ON 2019 

  
Omsorgsnämnden egen bedömning är att nämnden har bedrivit 

verksamheten ändamålsenligt med hänsyn till de lagkrav och kommunala 

policybeslut, som nämnden har att hålla sig till.  

 

Där står bland annat att verksamheterna ska garantera skälig levnadsnivå. 

Vi har upplevt att vi har förhållit oss till detta krav helt i enlighet med 

förvaltningens information till nämnden.  

 

Lagstiftningen gällande arbetsmiljö är bl.a. en viktig men också svår uppgift 

att följa.  

 

Fullmäktige har antagit ett antal policyn som nämnden och dess 

förvaltning ändamålsenligt håller sig till, exempelvis, personalpolicy.  

Fullmäktige har också antagit en policy där varje anställd ska garanteras 

heltidsanställning Denna policy försvårar möjligheterna att genomföra smarta 

schemastrukturer..  

 

En annan del av det lagar som har styrt nämndens beslut är att efter ett 

biståndsbeviljande till särskilt boende (Vobo) ska individen, som har fått 

det, erbjudas ett boende skyndsamt. Vi i nämnden ser med oro på att detta 

inte kan nås med de avvecklingsbeslut av Vobo- platser som nämnden 

eventuellt måste genomföra. Därför har nämnden också uppdragit till 

förvaltningen att föreslå striktare biståndsregler till Vobo. Nämnden antog dessa 

nya regler under sommaren 2019. Hittills går det inte att se några effekter av 

denna förändring.  

 

Nämnden håller helt och hållet med revisionen som påtalar att 

verksamheten inte har bedrivits på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

Till det finns ett flertal enskilda faktorer som behöver lyftas fram om 

nämndens arbete ska kunna utvärderas på ett relevant sätt.  
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1. Den budget som den tidigare omsorgsnämnden under 2018 har beslutat om 

innehåller bland annat två ospecificerade budgetposter om sammanlagt 

7,4 miljoner kr. Dvs hade budgetmakarna vid det tillfället ingen insikt om 

hur dessa sparbeting skulle uppnås. Inte heller kunde nämnden under 2019 

finna någon lösning.  

2. Vid beslutet under 2018 om nedläggningen av det särskilda boendet 

Gullvivan gjordes en tidsplan som inte kunde fullföljas. Balansen mellan 

nya beviljade bistånd och avslutade boenden utföll inte enligt 

beräkningarna. Detta fick till konsekvens att kostnaden för Gullvivan under 

2019 blev c:a 2 miljoner kronor högre än budgeterat.  

3. Vid beslutet under 2018 om nedläggningen av det särskilda boendet 

Gullvivan tog nämnden inte hänsyn till den förväntade kostnadsökningen 

för hemtjänsten som följer på en nedläggning av äldreboenden. Numera 

uppskattas en sådan följd till 0,15 mkr/ plats och år. I fallet med Gullvivan 

en bruttokostnadsökning för hemtjänsten med 2,5 mkr. 

4. Nämnden har helt i enlighet med förvaltningens rekommendationer på 

flertal punkter förändrat kriterier för hemtjänsten i avsikt att minska 

nämndens kostnader. Då de flesta under tidigare år har fått s.k. tillsvidare 

biståndsbeviljande kunde inga större besparingar uppnås under 2019. Detta 

enligt bestämmelsen om att inte kunna ta tillbaka gynnande beslut om inte 

förbehåll har skrivits in i beslutet.  

5. Nämnden har även i övrigt tagit ett antal beslut för att minska 

underskottet, de flesta av dem hade endast små förväntade effekter under 

2019.  

6. Nämnden har initierat olika former av utvecklingsinsatser i avsikt att öka 

trivseln på enheterna, att minska sjukfrånvaron och att förskjuta 

verksamheternas organisation till högre självständighet och flexibilitet. Av 

flera olika anledningar har dessa utvecklingsambitioner gått trögt. Bl.a. har 

ekonomikontrollers och HR-personal varit frånvarande i hög utsträckning, 

p.g.a. vård av barn, sjukskrivningar och en uppsägning.  

 

I normala ekonomiska organisationer kompenseras den ansvariga nämnden 

för dessa bakslag åtminstone genom att det blir lägre löneutbetalningar. Så 

inte i Ljusdals organisation då nämnda kategorier sorterar under 

kommunstyrelseförvaltningen.  

7. Under 2019 renodlade förvaltningen kontot för hemsjukvård. När 

kostnaderna framgick i tydlig dager blev det också klart att den 

skatteväxling som genomfördes då kommunen tog över ansvaret inte 

håller i längden. Idag är det klart fler patienter som kan behandlas hemma 

än då och också med mer avancerade vårdinsatser.  
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Vi anser att vi har följt god rutin gällande internkontroll. 

Som ekonomiskt mål har nämnden förhållit sig den av kommunfullmäktige 

fastställda ramar.  

Beslutsunderlag 

Presidiets skrivelse daterad 13 maj 2020. 

Yttrande över revisionens anmärkning gällande ON 2019 diarieförd 13 maj 

2020. 

Revisorernas redogörelse 2019 diarieförd 24 april 2020. 

Revisionsberättelse Ljusdals kommun 2019 diarieförd 24 april 2020. 

Begäran om förklaring från omsorgsnämnden över anmärkning i 

revisionsberättelse 2019 diarieförd 24 april 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till presidiets förslag 

och finner att nämnden bifaller detta.     

 

Beslutsexpediering 

Kommunfullmäktige 

Akt 
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§ 62 Dnr 00021/2020  

Föreningsbidrag 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Fördela 67 000 kronor enligt avtal till HPLS (handikappades och  

    pensionärernas lokala samarbetskommitté). 

 

2. Fördela 62 000 kronor enligt avtal till RSMH (Riksförbundet för Social  

    och Mental Hälsa. 

 

3. Fördela 10 000 kronor till Hörselskadades förening enlig inkommen  

    ansökan. 

 

4. Fördela 10 000 kronor till Reumatikerföreningen enligt inkommen  

    ansökan. 

 

5. Fördela 33 000 kronor till RSMH enlig inkommen ansökan. 

 

6. Fördela 15 000 kronor till DHR - Delaktighet, Handlingskraft,  

    Rörelsefrihet enligt inkommen ansökan.           

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2014 har omsorgsförvaltningen tecknat avtal om föreningsbidrag med 

föreningen , HPLS (Slottesalen). 

 

 Dessutom har föreningen Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 

(RSMH) ett muntligt avtal där förvaltningen betalar hyra samt ett mindre 

driftsbidrag. 

 

Eftersom så stor del av föreningsbidraget är bundet till fasta avtal (se bilaga 

med fördelning enligt budget) har ingen annonsering i lokalpressen skett de 

senaste åren. De medel som finns kvar då löpande avtal samt inkomna 

ansökningar har fördelats är 68 000 kronor att fördela vid ytterligare 

spontant inkomna ansökningar. 

 

Följande föreningar har sökt föreningsbidrag utanför avtal 2020: 

 

De hörselskadades förening söker 10 000 kronor till lokal verksamhet. 
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Reumatikerföreningen söker 10 000 kronor till lokal verksamhet.  

 

DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet - Ljusdal söker 15 000 

kronor till lokal verksamhet.  

 

RSMH söker förutom avtalet 33 000 kronor till lokal verksamhet.  

 

De fyra inkomna ansökningarna är bifogade i handlingarna.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 7 maj 2020. 

Sammanställning ansökan föreningsbidrag 2020 diarieförd 8 maj 2020. 

Verksamhetsberättelse Reumatikerföreningen 2019 diarieförd 10 mars 2020. 

Ansökan från Reumatikerföreningen diarieförd 10 mars 2020. 

Ansökan från RSMH Ljusdal diarieförd 2 januari 2020. 

Ansökan från Hörselskadades förening diarieförd 2 januari 2020. 

Ansökan från DHR Ljusdal diarieförd 2 januari 2020.  

Yrkanden 

Marie-Louise Hellström (LB), Ingela Gustafsson (V) och Per Gunnar 

Larsson (S): bifall till förvaltningens förslag.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Ekonomienheten 

De sökande 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

25(38) 

Datum 

2020-05-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr 00053/2020  

Uppsägning av Gärdegården 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att säga upp  

    hyresavtalet Gärdegården med Norrsvedja Fastigheter senast 30 juni 2020. 

 

2. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att planera och utföra  

    nedläggning av resterande vård- och omsorgsboendeplatser på  

    Gärdegården under 2020.           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har under oktober 2019 beslutat att stänga 12 vård- och 

omsorgsboendeplatser på Gärdegården. Dessa platser beräknas vara tömda 

20200630 och berörda medarbetare fördelade till andra arbetsplatser. I 

beslutet står att en uppföljning ska göras  under mars för att eventuellt fatta 

beslut om stängning av resterande platser under 2020. I budgetarbetet inför 

2021 är 24 platser beräknade nedlagda. ON har vid sitt sammanträde beslutat 

att uppskjuta beslutet till senast 30 juni 2020. 

 

I dagordningen  under månadsuppföljning finns idag aktuellt läge vad gäller 

antalet hemtjänsttimmar och hur lång väntetid för ett erbjudande om vård- 

och omsorgsboende är. Där finns även en jämförelse på hemtjänsttimmar 

mars och april 2020. I den statistik som finns ser vi att hemtjänsttimmarna 

under 2019-2020 har ökat. Vi kan ej säga att det specifikt beror på stängning 

av vård- och omsorgsboendeplatser, utan äldre har idag andra förutsättningar 

att kunna bo hemma i ordinärt boende med hemtjänst. Förvaltningen arbetar 

också just nu med både biståndsbeslut och arbetet kring verkställighet för att 

allt större behov ska kunna verkställas i det egna hemmet. Riktlinjer för 

biståndsbeslut vård- och omsorgsboende samt korttidvistelse finns även som 

beslut i ärendet budget 2020.  

 

På grund av rådande pandemi har de boendeplatser som blivit lediga den 

senaste månaden ej fördelats, ej heller korttidsvistelser. Samtliga boenden 

har idag besöksförbud vilket har inneburit att ingen in- eller utflyttning skett. 

Förvaltningen arbetar just nu på en plan för att på ett säkert sätt flytta in 

kunder på de 7 platserna som blivit lediga den senaste månaden. Om 
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förvaltningen inte kan stänga Gärdegården innan årets slut finns det 

möjlighet att tillfälligt öppna 5 rum på ”gamla” Källbacka.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 6 maj 2020. 

Ordförandes förslag till beslut om slutlig nedläggning av Gärdegårdens 

särskilda boende diarieförd 9 maj 2020. 

Bilaga 1: Ordförandes förslag till beslut om slutlig nedläggning av 

Gärdegårdens särskilda boende diarieförd 9 maj 2020. 

Konsekvensanalys Gärdegården diarieförd 7 maj 2020. 

Jämförelse planerade timmar hemtjänst mars och april 2020 diarieförd 6 maj 

2020. 

Protokollsutdrag KsAu 2020-04-22 § 34 diarieförd 29 april 2020. 

Skrivelse gällande uppsägning hyresavtal Gärdegården diarieförd 29 april 

2020. 

 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att frågan om slutlig nedläggning av 

Gärdegårdens särskilda boende hänskjuts till hösten 2020 samt att delge 

kommunstyrelsen nämndens beslutsunderlag inklusive bilaga. 

 

Ingela Gustafsson (V), Maud Jonsson (LB), Tommy Olsson (C), Elisabeth 

Thorén (C) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 

 

Per Gunnar Larsson (S) och Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att beslut 

ska fattas av Kommunfullmäktige.      

Propositionsordning 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 

  

Ordförande ställer proposition på yrkandena. Han finner att nämnden bifaller 

László Gönczis yrkande.  

  

Omröstning begärs och verkställs. 

  

Ordförande meddelar att László Gönczis yrkande är huvudförslag.  
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För att utse motförslag ställer ordförande Ingela Gustavsson med fleras 

bifallsyrkande mot Per Gunnar Larsson med fleras yrkande. Han finner att 

nämnden bifaller Ingela Gustavsson med fleras yrkande.  

  

Omröstning begärs och verkställs. 

  

Ja-röst för bifall till Ingela Gustavsson med fleras yrkande 

Nej-röst för bifall till Per Gunnar Larsson med fleras yrkande.   

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller nämnden Ingela Gustavsson med 

fleras yrkande. 

Maud Jonsson (L), Ingela Gustavsson (V), Elisabeth Thorén (C) och Tommy 

Olsson (C) röstar ja. László Gönczi (MP), Per Gunnar Larsson (S) och 

Marie-Hellström (LB) röstar nej. 

  

Omröstning var begärd och ska verkställas. Ingela Gustavsson med fleras 

yrkande ställs som motförslag till László Gönczis förslag.  

 

Ja-röst för bifall till László Gönczis yrkande 

Nej-röst för bifall till Ingela Gustavsson med fleras yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 1 ja-röst, 4 nej-röster och 2 nedlagda röster bifaller nämnden Ingela 

Gustavsson med fleras yrkande. 

 

László Gönczi (MP) röstar ja, Maud Jonsson (L), Ingela Gustavsson (V), 

Elisabeth Thorén (C) och Tommy Olsson (C) röstar nej. Per Gunnar Larsson 

(S) och Marie-Hellström (LB) avstår.       

Protokollsanteckning 

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

(LB) reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 64 Dnr 00052/2020  

Information om ordförandebeslut 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden via ett ordförandebeslut den 1 april beslutat att Ljusdals 

kommun tillfälligt reviderar varuförsörjningsplanen med anledning av 

Covid-19. 

 

 Revideringen innebär att nya tillfälliga avtal kan tecknas med de 

livsmedelsbutiker som så önskar (utöver nuvarande) om rätt till 

hemsändningsbidrag. För befintliga butiker med hemsändningsbidrag 

kan fler kunder än idag omfattas. 

 Bidraget gäller för butiker som erbjuder hemsändning av varor till 

hushåll som på grund av smittskyddsrestriktionerna inte kan ta sig till 

butiken. Butiken skall ta ut en egenavgift från kunden på 20 kronor per 

leverans. Bidraget från kommunen blir då 200 kronor per leverans upp 

till 50 leveranser per vecka, vid fler leveranser 100 kronor per leverans. 

Därtill kommer en ersättning på 7 kronor per kilometer (samordning 

skall ske). Bidraget kan dock maximalt bli 20.000 kronor per vecka. 

 Bidraget gäller inte kunder som har beviljad hemtjänst med inköp, eller 

som är folkbokförda i annan kommun. Däremot upphävs tillfälligt andra 

villkor för att beviljas hemsändning. Denna tillfälliga ändring gäller även 

befintliga hemsändningsavtal.  

 Revideringen är tidsbegränsad till veckorna 15-22 (åtta veckor) med 

maximalt en leverans per vecka och hushåll. Avtalen kan efter 

utvärdering komma att förlängas.  

 Avtal tecknas med berörda butiker snarast. Dessa bedömer sedan själva 

vilka kunder som omfattas av bidraget (med stöd i 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer) och redovisar utfallet för 

utbetalning i efterhand.  

 Ljusdals kommun hemställer om att Region Gävleborg står för 50 % av 

kostnaden precis som för övriga hemsändningsbutiker. 
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Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 20 april 2020. 

Ordförandebeslut varuhemsändningsbidrag diarieförd 1 april 2020.  

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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§ 65 Dnr 00039/2020  

Presentation bilpool 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Ärendet återremitteras.       

Sammanfattning av ärendet 

Bilpoolen som är organiserad i Arbetsmarknadsenheten har gjort en 

beskrivning/presentation av deras uppdrag och hur de samarbetar med 

Omsorgsförvaltningen.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 4 maj 2020. 

Information om bilpoolen diarieförd 4 maj 2020.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att ärendet återremitteras eftersom han önskar 

en redovisning på hur nyttjandegraden per bil ser ut och vad som menas med 

20 bilar gällande övrig omsorg. 

 

Marie-Louise Hellström yrkar på att ärendet återremitteras och att kostnad 

per mil redovisas.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet 

återremitteras och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

31(38) 

Datum 

2020-05-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr 00041/2020  

Samråd fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö. 
Beslut. 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har inget att erinra gällande samråd för fördjupad      

    översiktsplan Öjeberget           

Sammanfattning av ärendet 

Den fördjupade översiktsplanen syftar till att ge vägledning för beslut om 

hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, 

utvecklas och bevaras. För ett mindre område/tätort kan en fördjupning av 

översiktsplanen (FÖP) göras. Processen att ta fram en fördjupning ger 

möjligheter att diskutera och göra avvägningar mellan olika intressen för att 

sedan landa i en gemensam strategi för hur orten ska utvecklas. 

            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens yttrande samråd fördjupad översiktsplan Öjeberget 

daterad 11 mars 2020. 

Kungörelse om samråd till fördjupad översiktsplan Öjeberget diarieförd 2 

mars 2020. 

Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö kartor diarieförd 2 mars 2020. 

Fördjupad översiktsplan Öjeberget samrådshandling diarieförd 2 mars 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.     

 

Beslutsexpediering 

Samhällsservicenämnden 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

32(38) 

Datum 

2020-05-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr 00055/2020  

Samrådshandling detaljplan för Sörkämsta 7:27 med 
flera i Ljusdal. Beslut. 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har inget att erinra gällande samråd för detaljplan för  

    Sörkämsta 7:27 med flera           

Sammanfattning av ärendet 

Plan och bygg har upprättat ett förslag till detaljplan för Sörkämsta 7:27 med 

flera ”Bostäder vid Norshagen”. Samhällsservicenämnden har beslutat att 

skicka ut förslaget för samråd i syfte att inhämta synpunkter. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra naturnära bostadsbebyggelse.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens yttrande samråd Sörkämsta 7:27 med flera i Ljusdal 

daterad 30 april 2020. 

Brev utskicka samråd detaljplan Sörkämsta 7:27 med flera diarieförd 21 april 

2020. 

Plankarta Norshagen, Sörkämsta diarieförd 21 april 2020. 

Samrådsförslag planbeskrivning Norshagen, Sörkämsta diarieförd 2020. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.     

 

Beslutsexpediering 

Samhällsservicenämnden 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

33(38) 

Datum 

2020-05-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr 00004/2019  

Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022. 
Information. 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden sammanställning av 

omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

2019-2022. Till grund för sammanställningen i mars 2020 ligger en 

genomgång av protokoll och beslut från omsorgsnämnden till och med 

nämndsammanträdet den 19 februari 2020.  

 

Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en 

redovisning för omsorgsnämnden. Färgen orange innebär att ärendet pågår 

och rött att inget har hänt sedan beslutet togs. 

 

Förslag att ärendeberedningen kan gå igenom listan och se över statusen på 

uppdragen, inför genomgången i oktober.              

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 9 mars 2020. 

Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

2020 och tidigare diarieförd 6 mars 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

34(38) 

Datum 

2020-05-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 00005/2019  

Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till 
förvaltningen 2019-2022. Information. 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet   

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden sammanställning av 

omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2019-2022. Till grund för 

sammanställningen i mars 2020 ligger en genomgång av protokoll och beslut 

från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 19 februari 

2020. 

 

Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en 

redovisning för omsorgsnämnden. Färgen orange innebär att ärendet pågår 

och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 9 mars 2020. 

Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2020 och 

tidigare diarieförd 6 mars 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

35(38) 

Datum 

2020-05-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 00053/2019  

Internkontrollplan 2019. Beslut. 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten.         

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämndens internkontrollplan för 2019 har följts upp. 

Internkontrollplanen innehåller 27 olika kontrollpunkter inom 22 områden. 

En kontroll har inte utförts enligt plan; se punkt 26 i Internkontrollplan ON 

2019 – utfall.  

 

De flesta av kontrollerna är separat rapporterade i omsorgsnämnden under 

2019 och resultaten av kontrollerna finns i dessa rapporter. För några av 

kontrollerna finns resultatet direkt i dokumentet Internkontrollplan ON 2019 

– utfall. 

 

För fyra av kontrollpunkterna har utfallet visat att riskbilden besannats, dvs. 

processen fungerar inte som önskvärt; 

 

Punkt: 

6. Verkställande av biståndsbeslut 

16. Sjukfrånvaro 

21. Budget- och verksamhetsplan 

22. Verksamhetsmål            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 28 februari 2020.  

Utfall internkontrollplan ON 2019 diarieförd 24 februari 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

36(38) 

Datum 

2020-05-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

37(38) 

Datum 

2020-05-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 00018/2020  

Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2020. Delgivning. 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats           

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförda den 8 april 2020 och den 4 maj 2020, över 

delegeringsbeslut fattade i mars och april 2020 enligt socialtjänstlagen (SoL) 

inom äldreomsorg och stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till 

vissa funktionshindrade (LSS) inom stöd och omsorg.           

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 17 april 2020. 

Delegeringsbeslut mars 2020, diarieförd 8 april 2020. 

Delegeringsbeslut april 2020, diarieförd 4 maj 2020.     

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 

38(38) 

Datum 

2020-05-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor 2019-2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöter ställer frågor och får svar.     

      

 

 


