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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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§ 66 Dnr 00041/2020  

Samråd fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö.  

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 

8(8) 

Datum 

2020-05-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr 00055/2020  

Samrådshandling detaljplan för Sörkämsta 7:27 med 
flera i Ljusdal 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

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

    Sörkämsta 7:27 med fler .         

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 


