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§ 75 Dnr 00004/2022  

Godkännande av dagordning 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns      
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§ 76 Dnr 00005/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

 Läget på förvaltningen 

 Covid 

 Sommaren och vikarier 

 Information om möte med personliga assistenter och förslag till 

förbättringsområden 

 Beräkningar för personalrelaterade förändringar exempelvis delade turer, 

nattmått och nyckeltal samt storleken på en buffert för omsorgsnämnden           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 12 maj 2022. 

Presentation beräkningar för personalrelaterade förändringar samt storleken 

på en buffert för omsorgsnämnden diarieförd 25 maj 2022. 

Åtgärder utifrån möte med personlig assistans 220117 diarieförd 13 maj 

2022.  

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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§ 77 Dnr 00025/2021  

Utbildning i hbtqi och antidiskriminering 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Larsson-Tiensuu, trainee på enheten för strategiskt och hållbar 

utveckling informerar om HBTQI och antidiskriminering. 

 

Niklas Larsson-Tiensuu har under sin tid i Ljusdal arbetat med en 

kartläggning av hur medvetandet och kunskapen är om HBTQI-frågor. Han 

presenterar kartläggningen samt en lista med förslag på åtgärder.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 12 maj 2022.  

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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§ 78 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation Säbo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har startat en grupp ”Säboberedning” bestående av 

politiker och tjänstepersoner. Den kommer att behandla frågor som placering 

av boende, när behöver det stå klart, eventuell hantering innan färdig-

ställande?  Muntlig information delgavs nämnden.  

 

Etableringssamordnare Simon Rosell deltar och informerar om hur arbetet 

kring Östernäs fortgår.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 maj 2022.  

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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§ 79 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.  

Förvaltningen har inför 2022 valt ut och lagt till kostnadsdrivare som visar 

delar av verksamhetsområdet Stöd och omsorg som tidigare inte 

presenterade kostnadsdrivare till nämnden.  

 

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.  

 

Kostnadsdrivare för hemtjänsten är begränsad under februari-april pga. 

uppgradering av planeringsverktyget TES. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 maj 2022. 

Månadsuppföljning april 2022 diarieförd 18 maj 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

Protokoll ON 2022-05-25
(Signerat, SHA-256 481C017F51BBCFF393481DDF6FEACCF1CD9F4771F14439B4D6197089C9C0A8BB)

Sida 8 av 26



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

9(25) 

Datum 

2022-05-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr 00003/2022  

Helårsprognos per april 2022 - analys 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Godkänna helårsprognosen 2022 för drift och investeringar 

 

2. Tagit del av månadsuppföljning per april 2022 

 

3. Omsorgsnämnden vidtar inte några ytterligare åtgärder förrän  

    kommunstyrelsen har svarat på anhållandet om en budgetförstärkning om  

    3 miljoner från den 30 mars 2022           

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt i redovisningen per april 2022 har en prognos gjorts för 

helårsresultatet för omsorgsnämnden. Prognosen visar ett underskott på        

3 005 tkr. 

 

Under januari-februari 2022 har engångskostnader om ca 2 400 tkr uppstått 

på grund av pandemin såsom övertidskostnader och kohortvård. Utbetalda 

semesterdagar har varit högre än ett normalår, då det varit semesterstopp runt 

årsskiftet 2020- 2021. 

 

I prognosen redovisas en ofördelad besparing om 2 500 tkr i ingången av 

2022. Den beslutade utvecklingspotten avsågs ge en besparing om nära 

4 000 tkr. Förvaltningens utvecklingsinsatser har kunnat uppfylla dessa 

negativa poster. 

 

Omsorgsnämndens politiska verksamhet, beräknas gå med ett mindre plus.   

 

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas i prognosen redovisa 

ett överskott om 3 164 tkr, i dessa siffror ligger ett prestationsbaserat 

statsbidrag. Detta bidrag bedöms generera 2 500 tkr, fler har tillsvidare-

anställts och det har används färre timvikarier. I övrigt inom denna post finns 

vakanta tjänster som beräknas vara tillsatta under hösten 2022. 

 

Prognosen för färdtjänst bygger på ett ökat resande. 
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Särskilt boende (SÄBO) prognosticerar ett  underskott om 621 tkr, till största 

del bemanning och heltider. Flera enheter genomför förändringar i sin 

bemanning under första kvartalet som är uppskattat i prognosen. 

Schemaöversyn pågår. 

 

Hemtjänsten uppskattar i prognosen ett positivt resultat om 2 669 tkr. 

Hemtjänsten fortsätter att arbeta under 2022 med att hitta en organisation där 

kostnader och bemanning följs åt. Hemtjänsttimmarna har ej ökat, dock visar 

verkställande fortsatt en hög kostnad delvis på grund av sjukfrånvaro och 

bilkostnader.  

 

Hemsjukvården har en prognos om 421 tkr i underskott. Detta härrör sig till 

största del av inhyrd sjuksköterskebemanning utanför sommarperiod på 

grund av vakanta tjänster.                 

 

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

resultat om 969 tkr där bland annat budget för dagverksamhet finns och 

behovet är lågt på vissa enheter. 

  

Stöd och omsorg redovisar i denna prognos att ett underskott om 3 702 tkr. I 

prognosen redovisas kostnader om cirka 5 000 tkr som tillkom sedan ram 

och budget lades för 2022. Stöd och omsorg har arbetat med bemannings  

-och schemaförändringar under 2022 och visar en kostnadssänkning om 

2 000 tkr, trots tillkommande ärenden. 

 

Omsorgsnämnden räknar med att hålla sin budget avseende investeringar 

under året.  

 

Det finns idag en osäkerhet i budget och prognosarbetet då det ej finns en 

upparbetad buffert för oförutsedda kostnader.  

 

Utdrag från omsorgsnämndens protokoll 220330:  

 

”Skrivelse skickas till kommunstyrelse gällande att nämnden anhåller om en 

budgetförstärkning om 3 miljoner förvissad om att kommunen, som helhet, 

har en ovanligt god ekonomisk situation under 2022”. Ännu har svar inte 

levererats.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 17 maj 2022. 

Prognos 2 investeringar 2022 diarieförd 18 maj 2022. 
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Månadsuppföljning april samt prognos 2 2022 ON drift diarieförd 17 maj 

2022. 

Protokollsutdrag KS 2022-05-12 § 71 Omsorgsnämndens presentation av 

åtgärdsplan för att eliminera prognostiserat budgetunderskott. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden inte vidtar några 

ytterligare åtgärder förrän kommunstyrelsen har svarat på anhållandet om en 

budgetförstärkning om 3 miljoner från den 30 mars 2022. 

 

Jan Nordlinder (S), Ingela Gustavsson (V), Marie-Louise Hellström (LB), 

Barbro Andin Mattsson och Elisabet Thorén (C): Bifall till László Gönczis 

yrkande. 

 

Maud Jonsson (S): Avslag till László Gönczis yrkande. 

 

Maud Jonsson (L) yrkar på att omsorgsnämnden ska komma ner på ram 

bland annat med att minimera vikarier vid korttidsfrånvaro. 

 

Ingela Gustavsson (V) och László Gönczi (MP): Avslag till Maud Jonssons 

yrkande.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att godkänna helårsprognosen 2022 för drift och 

investeringar och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att omsorgsnämnden tagit del av månadsuppföljning 

per april 2022 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta 

 

Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om bifall till att omsorgsnämnden 

inte vidtar några ytterligare åtgärder förrän kommunstyrelsen har svarat på 

anhållandet om en budgetförstärkning om 3 miljoner från den 30 mars 2022 

mot Maud Jonssons yrkande att omsorgsnämnden ska komma ner på ram 

bland annat med att minimera vikarier vid korttidsfrånvaro och finner att 

omsorgsnämnden bifaller ordförandes med fleras förslag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 
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Ja-röst för bifall till László Gönczis med fleras yrkande. 

Nej-röst för bifall till Maud Jonssons yrkande 

 

 
Omröstningsprotokoll   § 80   

Ledamöter Parti Ja Nej 

László Gönczi MP X  

Maud Jonsson L  X 

Ingela Gustavsson V X  

Jan Nordlinder S X  

Barbro Andin Mattsson C X  

Elisabet Thorén C   X  

Marie-Louise Hellström LB X  

Totalt  6 1 

 

Med 6 ja-röster mot 1 nej-röst har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 

Lászlós Gönczis med fleras yrkande. 

 

Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om att omsorgsnämnden inte 

vidtar några ytterligare åtgärder förrän kommunstyrelsen har svarat på 

anhållandet om en budgetförstärkning om 3 miljoner från den 30 mars 2022 

under proposition om bifall eller avslag och finner att omsorgsnämnden 

bifaller yrkandet.   

Beslutsexpediering 

 Kommunstyrelsen 

 Akt 
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§ 81 Dnr 00109/2019  

Sjukfrånvaro 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att till omsorgsnämnden i augusti  

    uppdatera projektbeskrivningen för att sänka sjukfrånvaron           

Sammanfattning av ärendet 

Sjukfrånvaro statistik för kvartal 1, 2022 redovisas. I de dokument som finns 

med i handlingar visas sjukfrånvaro dag 1-14, dag 15-59 och dag 60-990. I 

samtliga spann redovisas kvinnor/män samt åldersindelat. 

 

För omsorgsförvaltningen totalt kvartal 1 redovisas en sjukfrånvaro på 

16,3%, det är till stor del pandemipåverkan. 

 

Verksamhetscheferna Barbro Keijzer och Anna Forsberg redovisar status för 

projektet sänka sjukfrånvaron.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 maj 2022. 

Sjukfrånvarostatistik OF kvartal 1 2022 diarieförd 13 maj 2022.  

Yrkanden 

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

omsorgsnämnden i augusti uppdatera projektbeskrivningen för att sänka 

sjukfrånvaron. 

 

Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till yrkandet.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 

yrkande om uppdra till omsorgsförvaltningen att till omsorgsnämnden i 

augusti uppdatera projektbeskrivningen för att sänka sjukfrånvaron och 

finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 82 Dnr 00035/2022  

Medborgarförslag gällande arbetsscheman inom 
äldreomsorgen 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Ärendet återremitteras till omsorgsförvaltningen för att behandlas i  

    nämnden i juni       

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har via kommunstyrelsen fått ett medborgaförslag för 

yttrande. Det handlar om bättre arbetsscheman inom äldreomsorg, 

framförallt att få bort  så kallade ”delade turer”. Att ha delade arbetspass 

under en dag, oftast på helgdagar innebär att arbeta några timmar på 

förmiddag och sedan några timmar på kvällen. 

Idag finns dessa på lördagar och söndagar oftast varannan helg. Det största 

skälet är att skapa heltidstjänstgöring. Om enheten skulle anställa fler 

personer skulle ett antal arbetspass per månad bli över och måste då flyttas, 

oftast då samma dagar som andra enheter också har personer över. Det krävs 

en hel del logistik för att erbjuda scheman med heltider, det krävs dock att 

medarbetare kan och har möjlighet att förflytta sig. 

I arbetet för att skapa heltider behöver arbetet fortsätta på en mer över-

gripande nivå. Idag finns ett pågående arbete ”Heltidsresan”. För att på 

verksamhetsnivå underlätta så diskuteras flexibel arbetstidsförläggning, idag 

finns ett avtal. 

Omsorgsnämnden är positiv till att fortsätta arbeta för hållbara scheman, 

bättre arbetsvillkor och jämställdhet. 

 

För att åstadkomma detta behövs samarbete mellan nämnderna, kostnader 

för bättre scheman och behov av andra resurser måste analyseras.     
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag gällande arbetsscheman inom äldreomsorgen diarieförd 25 

februari 2022. 

Protokoll KF 2022-01-31 §14 Medborgarförslag gällande arbetsscheman 

inom äldreomsorgen diarieförd 25 februari 2022.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att ärendet återremitteras till omsorgs-

förvaltningen för att behandlas i nämnden i juni.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

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

ärendet återremitteras till omsorgsförvaltningen för att behandlas i nämnden 

i juni och finner att omsorgsnämnden bifallet detta.   

Beslutsexpediering 

   Omsorgsförvaltningen 

   Akt 
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§ 83 Dnr 00034/2022  

Yttrande från omsorgsnämnden på motion från Marie-
Louise Hellström (LB) gällande riktlinjer för utdrag ur 
belastningsregistret inom vård och omsorg 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen       

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdalsbygdens parti har lämnat in en motion där man yrkar på att Ljusdals 

kommun ska ta fram riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret 

inom vård och omsorg. Omsorgsförvaltningen har idag en rutin där det 

framgår på vilket sätt vi kan be arbetstagare om utdrag ur belastnings-

registret. 

 

Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt 

barn med funktionshinder trädde i kraft 1 januari 2011. Enligt lagen får 

kommunen inte anställa någon för sådana insatser utan att först kontrollera 

registerutdrag enligt lag (1998:620) om belastningsregister avseende den 

som ska anställas. Med barn avses personer under 18 år. 

 

Lagen syftar till att öka skyddet för barn mot att utsättas för övergrepp, 

kränkningar eller annat särskilt skadligt inflytande från personer som finns i 

barnens närmaste omgivning. Utdraget är en del av underlag för att bedöma 

om en person är lämplig att arbeta inom LSS verksamheter. 

 

Utifrån detta har vi inget lagstöd att be andra arbetstagare om utdrag ur 

belastningsregistret. Enligt kommunens jurist kan vi begära registerkontroll, 

man behöver dock fundera på om detta är lämpligt då det är ett ingrepp i den 

personliga integriteten. Många arbetsgivare har fått kritik när man kräver 

registerutdrag då det inte är nödvändigt och frågan har varit uppe för översyn 

av regeringen. 

 

Statliga utredningar 

Betänkande av Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet 

(SOU 2019:19) 

I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för 

registerkontroll i arbetslivet såvitt avser bl.a. enskilda aktörer som utför 
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vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med 

funktionsnedsättning. Utredningen föreslår en ny ”lag om registerkontroll av 

personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer 

med funktionsnedsättning”. Betänkandet har ännu inte lett till lagstiftning.           

Beslutsunderlag 

Remissvar på motion gällande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret 

inom vård och omsorg daterad 18 maj 2022. 

Rutin daterad 2020-11-20 Begäran om utdrag ur belastningsregistret vid 

anställning uppdrag och praktik i verksamhet med barn inom stöd och 

omsorg. 

Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande riktlinjer för utdrag ur 

belastningsregistret inom vård och omsorg diarieförd 25 februari 2022. 

Protokoll KF 2022-01-31 § 17 Motion från Marie-Louise Hellström (LB) 

gällande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård och omsorg 

diarieförd 25 februari 2022. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad. 

 

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

 

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att kommunfullmäktige ska bifalla 

motionen. 

 

Jan Nordlinder (S) och Barbro Andin Mattsson (C): Bifall till Marie-Louise 

Hellströms yrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer sitt och Ingela Gustavsson yrkande om att motionen ska 

anses vara besvarad mot Marie-Louise Hellström, Jan Nordlinder och Barbro 

Andin Mattssons yrkande att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och 

finner att omsorgsnämnden bifaller Marie-Louise Hellströms med fleras 

yrkande.   

Beslutsexpediering 

  Kommunstyrelsen 

  Akt 
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§ 84 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 VoBo” från dagens månads- 

    uppföljning skickas med till kommunfullmäktige för kännedom   

Sammanfattning av ärendet 

För 1:a kvartalet 2022 fanns totalt 3 rapporteringar till Inspektionen för vård 

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

3 månader. 

 

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§5 Avlösarservice i hemmet: Ett ärende inrapporterat. 

Vilket är verkställt from 220225. 

 

9§9 Boende med särskild service: Ett ärende inrapporterat. Har blivit 

erbjuden lägenhet vid två tillfällen, men tackat nej. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 13 april 2022.  
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Yrkanden 

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

VoBo” 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 sitt yrkande om 

diagrammet ”Antal dagar från beslut VoBo” från dagens månadsuppföljning 

skickas med till kommunfullmäktige för kännedom och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 85 Dnr 00012/2022  

Föreningsbidrag 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Fördela 106 548 kronor enligt avtal till HPLS (handikappades och  

    pensionärernas lokala samarbetskommitté) 

 

2. Fördela 10 000 kronor till DHR - Delaktighet, Handlingskraft,  

    Rörelsefrihet enligt inkommen ansökan 

 

3. Fördela 10 000 kronor till Reumatikerföreningen Ljusdal enligt inkommen  

    ansökan     

 

4. Reglementet för föreningsbidrag ska tas till en beredning för  

    ombearbetning tillsammans med arbetsmarknad- och socialnämnden.       

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2014 har omsorgsförvaltningen tecknat avtal om föreningsbidrag 

gällande hyra för lokalen Slottesalen för föreningen, Handikappades och 

Pensionärernas Lokala Samarbetskommitté, HPLS. 

 

Eftersom så stor del av föreningsbidraget är bundet till fast avtal har ingen 

annonsering i lokalpressen skett de senaste åren.  

 

Följande föreningar har sökt föreningsbidrag utanför avtal 2022: 

1. DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet - Ljusdal söker 10 000 

kronor till lokal verksamhet. 

2. Reumatikerföreningen Ljusdal söker bidrag till 50-års jubileum 

De två inkomna ansökningarna är bifogade i handlingarna.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 17 maj 2022. 

Ansökningar föreningsbidrag 2022.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
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László Gönczi (MP) yrkar på att reglementet för föreningsbidrag ska tas till 

en beredning för ombearbetning tillsammans med arbetsmarknad- och 

socialnämnden.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande till 

omsorgsförvaltningens förslag av mottagare av föreningsbidraget 2020 och 

finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

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

reglementet för föreningsbidrag ska tas till en beredning för ombearbetning 

tillsammans med arbetsmarknad- och socialnämnden och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta.     

Beslutsexpediering 

     Akt 
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§ 86 Dnr 00009/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 25 maj 2022 finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

Protokollsutdrag KF 2022-04-25  § 51 Ansvarsfrihet för styrelse och 

nämnder, samt enskilda förtroendevalda i dessa organ, för verksamhetsåret 

2021 

 

Kommunfullmäktige beslutar: 

3. Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda    

    förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 maj 2022. 

Protokollsutdrag KF 2022-04-25 § 51 Ansvarsfrihet för styrelse och 

nämnder, samt enskilda förtroendevalda i dessa organ, för verksamhetsåret 

2021 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.     

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

Protokoll ON 2022-05-25
(Signerat, SHA-256 481C017F51BBCFF393481DDF6FEACCF1CD9F4771F14439B4D6197089C9C0A8BB)

Sida 23 av 26



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

24(25) 

Datum 

2022-05-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr 00007/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Lista redovisas, diarieförd den 13 maj 2022, över delegeringsbeslut fattade i 

april 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 16 maj 2022. 

Delegeringsbeslut april- översikt diarieförd 13 maj 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har 

noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 88 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet   

Sammanfattning av ärendet 

László Gönczi (MP) önskar att frågan kring datumprincipen för 

biståndshandläggning tas till en beredning.     
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Plats och tid Carolinarummet, Stenegåtrd, onsdagen den 25 maj 2022 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


László Gönczi (MP), Ordförande 


Per Gunnar Larsson (S), 1:e vice ordförande § 75 - 79 


Jan Nordlinder (S) ersätter Per Gunnar Larsson (S) § 80 - 88 


Barbro Andin Mattsson (C) ersätter Stefan Bergen (M) 
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§ 75 Dnr 00004/2022  


Godkännande av dagordning 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkänns      
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§ 76 Dnr 00005/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


 Läget på förvaltningen 


 Covid 


 Sommaren och vikarier 


 Information om möte med personliga assistenter och förslag till 


förbättringsområden 


 Beräkningar för personalrelaterade förändringar exempelvis delade turer, 


nattmått och nyckeltal samt storleken på en buffert för omsorgsnämnden           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 12 maj 2022. 


Presentation beräkningar för personalrelaterade förändringar samt storleken 


på en buffert för omsorgsnämnden diarieförd 25 maj 2022. 


Åtgärder utifrån möte med personlig assistans 220117 diarieförd 13 maj 


2022.  


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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§ 77 Dnr 00025/2021  


Utbildning i hbtqi och antidiskriminering 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Niklas Larsson-Tiensuu, trainee på enheten för strategiskt och hållbar 


utveckling informerar om HBTQI och antidiskriminering. 


 


Niklas Larsson-Tiensuu har under sin tid i Ljusdal arbetat med en 


kartläggning av hur medvetandet och kunskapen är om HBTQI-frågor. Han 


presenterar kartläggningen samt en lista med förslag på åtgärder.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 12 maj 2022.  


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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§ 78 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation Säbo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har startat en grupp ”Säboberedning” bestående av 


politiker och tjänstepersoner. Den kommer att behandla frågor som placering 


av boende, när behöver det stå klart, eventuell hantering innan färdig-


ställande?  Muntlig information delgavs nämnden.  


 


Etableringssamordnare Simon Rosell deltar och informerar om hur arbetet 


kring Östernäs fortgår.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 maj 2022.  


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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§ 79 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.  


Förvaltningen har inför 2022 valt ut och lagt till kostnadsdrivare som visar 


delar av verksamhetsområdet Stöd och omsorg som tidigare inte 


presenterade kostnadsdrivare till nämnden.  


 


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.  


 


Kostnadsdrivare för hemtjänsten är begränsad under februari-april pga. 


uppgradering av planeringsverktyget TES. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 maj 2022. 


Månadsuppföljning april 2022 diarieförd 18 maj 2022.  


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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§ 80 Dnr 00003/2022  


Helårsprognos per april 2022 - analys 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Godkänna helårsprognosen 2022 för drift och investeringar 


 


2. Tagit del av månadsuppföljning per april 2022 


 


3. Omsorgsnämnden vidtar inte några ytterligare åtgärder förrän  


    kommunstyrelsen har svarat på anhållandet om en budgetförstärkning om  


    3 miljoner från den 30 mars 2022           


Sammanfattning av ärendet 


Med utgångspunkt i redovisningen per april 2022 har en prognos gjorts för 


helårsresultatet för omsorgsnämnden. Prognosen visar ett underskott på        


3 005 tkr. 


 


Under januari-februari 2022 har engångskostnader om ca 2 400 tkr uppstått 


på grund av pandemin såsom övertidskostnader och kohortvård. Utbetalda 


semesterdagar har varit högre än ett normalår, då det varit semesterstopp runt 


årsskiftet 2020- 2021. 


 


I prognosen redovisas en ofördelad besparing om 2 500 tkr i ingången av 


2022. Den beslutade utvecklingspotten avsågs ge en besparing om nära 


4 000 tkr. Förvaltningens utvecklingsinsatser har kunnat uppfylla dessa 


negativa poster. 


 


Omsorgsnämndens politiska verksamhet, beräknas gå med ett mindre plus.   


 


Verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas i prognosen redovisa 


ett överskott om 3 164 tkr, i dessa siffror ligger ett prestationsbaserat 


statsbidrag. Detta bidrag bedöms generera 2 500 tkr, fler har tillsvidare-


anställts och det har används färre timvikarier. I övrigt inom denna post finns 


vakanta tjänster som beräknas vara tillsatta under hösten 2022. 


 


Prognosen för färdtjänst bygger på ett ökat resande. 
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Särskilt boende (SÄBO) prognosticerar ett  underskott om 621 tkr, till största 


del bemanning och heltider. Flera enheter genomför förändringar i sin 


bemanning under första kvartalet som är uppskattat i prognosen. 


Schemaöversyn pågår. 


 


Hemtjänsten uppskattar i prognosen ett positivt resultat om 2 669 tkr. 


Hemtjänsten fortsätter att arbeta under 2022 med att hitta en organisation där 


kostnader och bemanning följs åt. Hemtjänsttimmarna har ej ökat, dock visar 


verkställande fortsatt en hög kostnad delvis på grund av sjukfrånvaro och 


bilkostnader.  


 


Hemsjukvården har en prognos om 421 tkr i underskott. Detta härrör sig till 


största del av inhyrd sjuksköterskebemanning utanför sommarperiod på 


grund av vakanta tjänster.                 


 


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


resultat om 969 tkr där bland annat budget för dagverksamhet finns och 


behovet är lågt på vissa enheter. 


  


Stöd och omsorg redovisar i denna prognos att ett underskott om 3 702 tkr. I 


prognosen redovisas kostnader om cirka 5 000 tkr som tillkom sedan ram 


och budget lades för 2022. Stöd och omsorg har arbetat med bemannings  


-och schemaförändringar under 2022 och visar en kostnadssänkning om 


2 000 tkr, trots tillkommande ärenden. 


 


Omsorgsnämnden räknar med att hålla sin budget avseende investeringar 


under året.  


 


Det finns idag en osäkerhet i budget och prognosarbetet då det ej finns en 


upparbetad buffert för oförutsedda kostnader.  


 


Utdrag från omsorgsnämndens protokoll 220330:  


 


”Skrivelse skickas till kommunstyrelse gällande att nämnden anhåller om en 


budgetförstärkning om 3 miljoner förvissad om att kommunen, som helhet, 


har en ovanligt god ekonomisk situation under 2022”. Ännu har svar inte 


levererats.    


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 17 maj 2022. 


Prognos 2 investeringar 2022 diarieförd 18 maj 2022. 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


11(25) 


Datum 


2022-05-25 
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Månadsuppföljning april samt prognos 2 2022 ON drift diarieförd 17 maj 


2022. 


Protokollsutdrag KS 2022-05-12 § 71 Omsorgsnämndens presentation av 


åtgärdsplan för att eliminera prognostiserat budgetunderskott. 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden inte vidtar några 


ytterligare åtgärder förrän kommunstyrelsen har svarat på anhållandet om en 


budgetförstärkning om 3 miljoner från den 30 mars 2022. 


 


Jan Nordlinder (S), Ingela Gustavsson (V), Marie-Louise Hellström (LB), 


Barbro Andin Mattsson och Elisabet Thorén (C): Bifall till László Gönczis 


yrkande. 


 


Maud Jonsson (S): Avslag till László Gönczis yrkande. 


 


Maud Jonsson (L) yrkar på att omsorgsnämnden ska komma ner på ram 


bland annat med att minimera vikarier vid korttidsfrånvaro. 


 


Ingela Gustavsson (V) och László Gönczi (MP): Avslag till Maud Jonssons 


yrkande.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att godkänna helårsprognosen 2022 för drift och 


investeringar och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att omsorgsnämnden tagit del av månadsuppföljning 


per april 2022 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta 


 


Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om bifall till att omsorgsnämnden 


inte vidtar några ytterligare åtgärder förrän kommunstyrelsen har svarat på 


anhållandet om en budgetförstärkning om 3 miljoner från den 30 mars 2022 


mot Maud Jonssons yrkande att omsorgsnämnden ska komma ner på ram 


bland annat med att minimera vikarier vid korttidsfrånvaro och finner att 


omsorgsnämnden bifaller ordförandes med fleras förslag. 


 


Omröstning begärs och verkställs. 
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Ja-röst för bifall till László Gönczis med fleras yrkande. 


Nej-röst för bifall till Maud Jonssons yrkande 


 


 
Omröstningsprotokoll   § 80   


Ledamöter Parti Ja Nej 


László Gönczi MP X  


Maud Jonsson L  X 


Ingela Gustavsson V X  


Jan Nordlinder S X  


Barbro Andin Mattsson C X  


Elisabet Thorén C   X  


Marie-Louise Hellström LB X  


Totalt  6 1 


 


Med 6 ja-röster mot 1 nej-röst har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 


Lászlós Gönczis med fleras yrkande. 


 


Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om att omsorgsnämnden inte 


vidtar några ytterligare åtgärder förrän kommunstyrelsen har svarat på 


anhållandet om en budgetförstärkning om 3 miljoner från den 30 mars 2022 


under proposition om bifall eller avslag och finner att omsorgsnämnden 


bifaller yrkandet.   


Beslutsexpediering 


 Kommunstyrelsen 


 Akt 
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§ 81 Dnr 00109/2019  


Sjukfrånvaro 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att till omsorgsnämnden i augusti  


    uppdatera projektbeskrivningen för att sänka sjukfrånvaron           


Sammanfattning av ärendet 


Sjukfrånvaro statistik för kvartal 1, 2022 redovisas. I de dokument som finns 


med i handlingar visas sjukfrånvaro dag 1-14, dag 15-59 och dag 60-990. I 


samtliga spann redovisas kvinnor/män samt åldersindelat. 


 


För omsorgsförvaltningen totalt kvartal 1 redovisas en sjukfrånvaro på 


16,3%, det är till stor del pandemipåverkan. 


 


Verksamhetscheferna Barbro Keijzer och Anna Forsberg redovisar status för 


projektet sänka sjukfrånvaron.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 maj 2022. 


Sjukfrånvarostatistik OF kvartal 1 2022 diarieförd 13 maj 2022.  


Yrkanden 


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


omsorgsnämnden i augusti uppdatera projektbeskrivningen för att sänka 


sjukfrånvaron. 


 


Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till yrkandet.   


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 


yrkande om uppdra till omsorgsförvaltningen att till omsorgsnämnden i 


augusti uppdatera projektbeskrivningen för att sänka sjukfrånvaron och 


finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 82 Dnr 00035/2022  


Medborgarförslag gällande arbetsscheman inom 
äldreomsorgen 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Ärendet återremitteras till omsorgsförvaltningen för att behandlas i  


    nämnden i juni       


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har via kommunstyrelsen fått ett medborgaförslag för 


yttrande. Det handlar om bättre arbetsscheman inom äldreomsorg, 


framförallt att få bort  så kallade ”delade turer”. Att ha delade arbetspass 


under en dag, oftast på helgdagar innebär att arbeta några timmar på 


förmiddag och sedan några timmar på kvällen. 


Idag finns dessa på lördagar och söndagar oftast varannan helg. Det största 


skälet är att skapa heltidstjänstgöring. Om enheten skulle anställa fler 


personer skulle ett antal arbetspass per månad bli över och måste då flyttas, 


oftast då samma dagar som andra enheter också har personer över. Det krävs 


en hel del logistik för att erbjuda scheman med heltider, det krävs dock att 


medarbetare kan och har möjlighet att förflytta sig. 


I arbetet för att skapa heltider behöver arbetet fortsätta på en mer över-


gripande nivå. Idag finns ett pågående arbete ”Heltidsresan”. För att på 


verksamhetsnivå underlätta så diskuteras flexibel arbetstidsförläggning, idag 


finns ett avtal. 


Omsorgsnämnden är positiv till att fortsätta arbeta för hållbara scheman, 


bättre arbetsvillkor och jämställdhet. 


 


För att åstadkomma detta behövs samarbete mellan nämnderna, kostnader 


för bättre scheman och behov av andra resurser måste analyseras.     
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Beslutsunderlag 


Medborgarförslag gällande arbetsscheman inom äldreomsorgen diarieförd 25 


februari 2022. 


Protokoll KF 2022-01-31 §14 Medborgarförslag gällande arbetsscheman 


inom äldreomsorgen diarieförd 25 februari 2022.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att ärendet återremitteras till omsorgs-


förvaltningen för att behandlas i nämnden i juni.      


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


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


ärendet återremitteras till omsorgsförvaltningen för att behandlas i nämnden 


i juni och finner att omsorgsnämnden bifallet detta.   


Beslutsexpediering 


   Omsorgsförvaltningen 


   Akt 
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§ 83 Dnr 00034/2022  


Yttrande från omsorgsnämnden på motion från Marie-
Louise Hellström (LB) gällande riktlinjer för utdrag ur 
belastningsregistret inom vård och omsorg 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen       


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdalsbygdens parti har lämnat in en motion där man yrkar på att Ljusdals 


kommun ska ta fram riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret 


inom vård och omsorg. Omsorgsförvaltningen har idag en rutin där det 


framgår på vilket sätt vi kan be arbetstagare om utdrag ur belastnings-


registret. 


 


Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt 


barn med funktionshinder trädde i kraft 1 januari 2011. Enligt lagen får 


kommunen inte anställa någon för sådana insatser utan att först kontrollera 


registerutdrag enligt lag (1998:620) om belastningsregister avseende den 


som ska anställas. Med barn avses personer under 18 år. 


 


Lagen syftar till att öka skyddet för barn mot att utsättas för övergrepp, 


kränkningar eller annat särskilt skadligt inflytande från personer som finns i 


barnens närmaste omgivning. Utdraget är en del av underlag för att bedöma 


om en person är lämplig att arbeta inom LSS verksamheter. 


 


Utifrån detta har vi inget lagstöd att be andra arbetstagare om utdrag ur 


belastningsregistret. Enligt kommunens jurist kan vi begära registerkontroll, 


man behöver dock fundera på om detta är lämpligt då det är ett ingrepp i den 


personliga integriteten. Många arbetsgivare har fått kritik när man kräver 


registerutdrag då det inte är nödvändigt och frågan har varit uppe för översyn 


av regeringen. 


 


Statliga utredningar 


Betänkande av Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet 


(SOU 2019:19) 


I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för 


registerkontroll i arbetslivet såvitt avser bl.a. enskilda aktörer som utför 
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vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med 


funktionsnedsättning. Utredningen föreslår en ny ”lag om registerkontroll av 


personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer 


med funktionsnedsättning”. Betänkandet har ännu inte lett till lagstiftning.           


Beslutsunderlag 


Remissvar på motion gällande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret 


inom vård och omsorg daterad 18 maj 2022. 


Rutin daterad 2020-11-20 Begäran om utdrag ur belastningsregistret vid 


anställning uppdrag och praktik i verksamhet med barn inom stöd och 


omsorg. 


Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande riktlinjer för utdrag ur 


belastningsregistret inom vård och omsorg diarieförd 25 februari 2022. 


Protokoll KF 2022-01-31 § 17 Motion från Marie-Louise Hellström (LB) 


gällande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård och omsorg 


diarieförd 25 februari 2022. 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad. 


 


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


 


Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att kommunfullmäktige ska bifalla 


motionen. 


 


Jan Nordlinder (S) och Barbro Andin Mattsson (C): Bifall till Marie-Louise 


Hellströms yrkande. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer sitt och Ingela Gustavsson yrkande om att motionen ska 


anses vara besvarad mot Marie-Louise Hellström, Jan Nordlinder och Barbro 


Andin Mattssons yrkande att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och 


finner att omsorgsnämnden bifaller Marie-Louise Hellströms med fleras 


yrkande.   


Beslutsexpediering 


  Kommunstyrelsen 


  Akt 
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§ 84 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 VoBo” från dagens månads- 


    uppföljning skickas med till kommunfullmäktige för kännedom   


Sammanfattning av ärendet 


För 1:a kvartalet 2022 fanns totalt 3 rapporteringar till Inspektionen för vård 


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


3 månader. 


 


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§5 Avlösarservice i hemmet: Ett ärende inrapporterat. 


Vilket är verkställt from 220225. 


 


9§9 Boende med särskild service: Ett ärende inrapporterat. Har blivit 


erbjuden lägenhet vid två tillfällen, men tackat nej. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 13 april 2022.  
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Yrkanden 


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


VoBo” 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 sitt yrkande om 


diagrammet ”Antal dagar från beslut VoBo” från dagens månadsuppföljning 


skickas med till kommunfullmäktige för kännedom och finner att omsorgs-


nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 85 Dnr 00012/2022  


Föreningsbidrag 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Fördela 106 548 kronor enligt avtal till HPLS (handikappades och  


    pensionärernas lokala samarbetskommitté) 


 


2. Fördela 10 000 kronor till DHR - Delaktighet, Handlingskraft,  


    Rörelsefrihet enligt inkommen ansökan 


 


3. Fördela 10 000 kronor till Reumatikerföreningen Ljusdal enligt inkommen  


    ansökan     


 


4. Reglementet för föreningsbidrag ska tas till en beredning för  


    ombearbetning tillsammans med arbetsmarknad- och socialnämnden.       


Sammanfattning av ärendet 


Sedan 2014 har omsorgsförvaltningen tecknat avtal om föreningsbidrag 


gällande hyra för lokalen Slottesalen för föreningen, Handikappades och 


Pensionärernas Lokala Samarbetskommitté, HPLS. 


 


Eftersom så stor del av föreningsbidraget är bundet till fast avtal har ingen 


annonsering i lokalpressen skett de senaste åren.  


 


Följande föreningar har sökt föreningsbidrag utanför avtal 2022: 


1. DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet - Ljusdal söker 10 000 


kronor till lokal verksamhet. 


2. Reumatikerföreningen Ljusdal söker bidrag till 50-års jubileum 


De två inkomna ansökningarna är bifogade i handlingarna.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 17 maj 2022. 


Ansökningar föreningsbidrag 2022.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


22(25) 


Datum 


2022-05-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


László Gönczi (MP) yrkar på att reglementet för föreningsbidrag ska tas till 


en beredning för ombearbetning tillsammans med arbetsmarknad- och 


socialnämnden.      


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande till 


omsorgsförvaltningens förslag av mottagare av föreningsbidraget 2020 och 


finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


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


reglementet för föreningsbidrag ska tas till en beredning för ombearbetning 


tillsammans med arbetsmarknad- och socialnämnden och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta.     


Beslutsexpediering 


     Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


23(25) 


Datum 


2022-05-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 86 Dnr 00009/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämndens sammanträde den 25 maj 2022 finns följande 


protokoll för kännedom: 


 


Protokollsutdrag KF 2022-04-25  § 51 Ansvarsfrihet för styrelse och 


nämnder, samt enskilda förtroendevalda i dessa organ, för verksamhetsåret 


2021 


 


Kommunfullmäktige beslutar: 


3. Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda    


    förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 maj 2022. 


Protokollsutdrag KF 2022-04-25 § 51 Ansvarsfrihet för styrelse och 


nämnder, samt enskilda förtroendevalda i dessa organ, för verksamhetsåret 


2021 


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 


24(25) 


Datum 


2022-05-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 87 Dnr 00007/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Delgivningen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Lista redovisas, diarieförd den 13 maj 2022, över delegeringsbeslut fattade i 


april 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 16 maj 2022. 


Delegeringsbeslut april- översikt diarieförd 13 maj 2022.  


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 


25(25) 


Datum 


2022-05-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 88 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet   


Sammanfattning av ärendet 


László Gönczi (MP) önskar att frågan kring datumprincipen för 


biståndshandläggning tas till en beredning.     


      


 


 





