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§ 52 Dnr 00004/2022  

Godkännande av dagordning 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkändes efter tillägg av ärende: förekomsten av  

    kognitiv svikt på särskilda boenden  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att ärendet förekomsten av kognitiv svikt på 

särskilda boenden läggs till på dagordningen.      

Propositionsordning 

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

ärendet förekomsten av kognitiv svikt på särskilda boenden läggs till på 

dagordningen och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.    

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 53 Dnr 00005/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet  

 

2.  Uppdra till förvaltningen att se över antal pass för deltidare att presentera  

     på en beredning       

Sammanfattning av ärendet 

• Läget förvaltning 

• Sommarrekrytering 

• Sunt arbetsliv 

• Lex maria 

• Info förtätning i schemaläggning 

• Avtal flexibelt schema i våra verksamheter       

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 19 april 2022.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till förvaltningen att se över antal 

pass för deltidare att presentera på en beredning. 

 

Per Gunnar Larsson (S): bifall till yrkandet.    

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 med fleras 

yrkande om att uppdra till förvaltningen att se över antal pass för deltidare 

att presentera på en beredning och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Protokoll ON 2022 04 28 digital justering
(Signerat, SHA-256 5BEF82C4ADD8EE9B0265C31C394EB17524974056C86A65B43B9EAAB3404DD897)

Sida 5 av 29



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

6(28) 

Datum 

2022-04-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen, Akt 
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§ 54 Dnr 00099/2021  

Kommunikation 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

En kommunikationsplan kan vara ett stöd när man ska planera för 

kommunikation mot en målgrupp, både internt och externt.  

 

Omsorgsnämnden har och kommer att fatta beslut som i många fall berör 

medborgare på olika sätt. För att kunna vara tydlig och informera på rätt sätt 

och vid rätt tillfälle kommer ett förslag till kommunikationsplan att ta fram 

till omsorgsnämnden. Förvaltningen kommer att ta stöd av ESHU (Enheten 

för strategisk och hållbar utveckling).             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 19 april 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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§ 55 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 i mars är begränsad, pga uppgradering av 

planeringsverktyget TES så finns inte utförda timmar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 19 april 2022. 

Månadsuppföljning mars 2022 diarieförd 19 april 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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§ 56 Dnr 00010/2021  

Verksamhetsplan 2022 - utveckla mätbara mål 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplanen som tagits fram för 2022 har utgått från de globala 

delmålen och är strukturerade under kommunfullmäktiges målområden. 

Fokus i arbetet med verksamhetsplanen har varit åtgärder och vilka effekter 

de förväntas få. Nästa steg i arbetet är att ta fram indikatorer för att mäta de 

förväntade effekterna. För att jämföra förväntade effekter med till exempel 

andra kommuner så kommer vi att använda mätmetoder och datakälla som 

finns på nationell nivå till exempel Kolada. 

 

Omsorgsförvaltningen har nyligen påbörjat detta arbete och kommer att 

återkomma med förslag till utveckling av mätbara mål till omsorgsnämnden.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 19 april 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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§ 57 Dnr 00032/2022  

Yttrande från omsorgsnämnden ”Rätt till heltid” 
Omedelbar justering 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden anser att denna rättighet är viktig ur kompetens-  

    försörjningens och ur personalpolitisk synvinkel. Nämnden anser dock att  

    den behöver rimliga ekonomiska förutsättningar för att upprätthålla rätten  

    till heltid 

 

2. Ett eventuellt borttagande av rättigheten anser nämnden ska synkroniseras   

    med ”Heltidsresan”           

Sammanfattning av ärendet 

Följande beslutade Kommunfullmäktige 20140927 ” Ljusdals kommun ska 

från årsskiftet 2015-2016 erbjuda sina anställda möjlighet att utöka sin tjänst 

till heltid. Kostnad tas med i budgetarbetet inför 2016-2018.”   

 

Omsorgsförvaltningen har arbetat för att på olika sätt hitta lösningar för att 

ge möjligheter till högre sysselsättningsgrader. De utmaningar som finns är 

de arbetspass som en arbetsplats ej har behov eller budget för behövs flyttas 

till en arbetsplats som har behov. De lösningar hittills som finns är att få till 

en logistik och schemaläggning så att arbetspass kan  flyttas. Vi har en 

bemanningsenhet som man lämnar arbetspass till, vi har några speciella 

schemasamordnare för att snabbt se vart behov kan matchas med lediga 

arbetspass. Under de senaste åren har vi tagit fram en flexibel arbetstids-

modell för att skapa bättre scheman. Det senaste året har vi tillsvidareanställt 

fler personer än vad budget medgivit ”överanställning” och använt färre 

timvikarier, vilket ger oss statliga medel i form av prestationsersättning 

under 2022-2023. Vi kan konstatera att kostnader för de som har heltider 

och  den budget som är fördelad har en differens på cirka 5-7 miljoner 

kronor trots att vi har  arbetat med rutiner och regelverk kring beslutet. Det 

bör tilläggas att ett upphävande av rätten till heltid inte får verkan på de som 

redan har fått heltidsanställning och att en eventuell besparing därmed endast 

kan räknas hem på sikt. 
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Med bakgrunden av framtida kompetensförsörjning kan det vara 

problematiskt att minska inkomstläget för en för verksamheten viktig 

kategori anställda med i grunden låg lönenivå. 

 

För omsorgsnämnden känns det viktigt att arbetet  med ”Heltidsresan” och 

beslutet om upphävandet av ”Rätt till heltid” synkroniseras.                         

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 20 april 2022. 

Protokoll MBL §11 Rätt till heltid diarieförd 22 mars 2022. 

Förslag till beslut KS "Rätt till heltid" feb 2022 diarieförd 22 mars 2022. 

Protokoll KS 2022-03-14 § 46 Rätt till heltid.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att anser att denna rättighet är viktig ur 

kompetensförsörjningens och ur personalpolitisk synvinkel. Nämnden anser 

dock att den behöver rimliga ekonomiska förutsättningar för att upprätthålla 

rätten till heltid. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på ett eventuellt borttagande av rättigheten anser 

nämnden ska synkroniseras  med ”Heltidsresan”. 

 

Ingela Gustavsson (V) bifall till László Gönczis (MP) yrkanden     

Propositionsordning 

Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om att de anser att denna rättighet 

är viktig ur kompetens försörjningens och ur personalpolitisk synvinkel. 

Nämnden anser dock att den behöver rimliga ekonomiska förutsättningar för 

att upprätthålla rätten till heltid under proposition om bifall eller avslag. 

Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om att ett eventuellt borttagande 

av rättigheten anser nämnden ska synkroniseras  med ”Heltidsresan” under 

proposition om bifall eller avslag. Ordföranden finner att omsorgsnämnden 

bifaller yrkandet.      

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen, Akt 
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§ 58 Dnr 00088/2021  

LOV förfrågningsunderlag 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Anta förslaget till revidering av förfrågningsunderlag LOV med ny  

    ersättningsmodell           

Sammanfattning av ärendet 

Lagen om valfrihet LOV har funnits ett antal år inom hemtjänsten i Ljusdals 

kommun. Förfrågningsunderlaget gås igenom en gång per år för eventuella 

redigeringar. I detta förslag kommer ersättningsmodellen att förändras från 

ersättning utifrån planerad till utförd tid. Det innebär att förfrågnings-

underlaget ändras för att passa den nya modellen.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2022. 

Förfrågningsunderlag LOV 2022 diarieförd 21 april 2022.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag att anta förslaget 

till revidering av förfrågningsunderlag LOV med ny ersättningsmodell. 

 

Suzanne Blomqvist (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer sitt yrkande om att anta förvaltningens förslag i 

proposition mot avslag från Suzanne Blomqvist och finner att 

omsorgsnämnden bifaller ordförandes förslag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst för bifall till Lászlós Gönczis yrkande. 

Nej-röst för bifall till Suzanne Blomqvist yrkande. 
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Omröstningsresultat: 

 

Omröstningsprotokoll   § 58   

Ledamöter Parti Ja Nej 

László Gönczi MP X  

Suzanne Blomqvist L 
 

X 

Ingela Gustavsson V X 
 

Per Gunnar Larsson 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 

László Gönczis yrkande. 

 

Protokollsanteckning 

Suzanne Blomqvist (L) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen för verkställande 

Akt 
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§ 59 Dnr 00052/2022  

Förekomsten av kognitiv svikt på särskilda boenden 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Analysen kring nyckeltal på särskilt boende för personer med kognitiv  

    svikt tas till en beredning     

Sammanfattning av ärendet 

Demenssjuksköterska Anna-Lena Blixth visar en statistik över andelen 

personer med kognitiv sjukdom och demensliknande symtom på säbo i 

Ljusdals kommun december 2021.         

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att analysen kring nyckeltal på särskilt boende 

för personer med kognitiv svikt tas till en beredning.    

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 

analysen kring nyckeltal på särskilt boende för personer med kognitiv svikt 

tas till en beredning och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.   

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 60 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation Säbo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors deltar och informerar om hur arbetet kring 

Östernäs fortgår. Gruppen ”Säboberedning” bestående av politiker och 

tjänstemän informerar hur det arbetet kommer att processas framöver.     

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 19 april 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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§ 61 Dnr 00027/2022  

Patientsäkerhetsberättelse till ledningssystemet för 
kvalitetsarbetet 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Coronapandemin har inneburit stora svårigheter att genomföra åtgärder för 

att nå uppsatta mål. Grunden för att höja patientsäkerhetsarbetet finns men 

det som bör lyftas är att det kommer att krävas en kraftansamling och många 

insatser för att återta förbättringsarbetet. 

 

Hygienfrågorna har varit högaktuella. Smittskydd och Vårdhygien har 

funnits som nära samverkanspartner. 

 

Användandet av nationella kvalitetsregister för stöd i det vårdpreventiva 

arbetet har minskat. 

 

Minskningen av registrering i Senior alert har medfört att det blivit svårare 

att följa resultat vid trycksår, nutrition och fall  på individnivå samt på 

övergripande nivå. I det nationella palliativregistret kan en ökning ses vad 

gäller munhälsobedömningar och användning av smärtskattningsinstrument, 

för övrigt har resultaten gått ner. Användning av det nationella kvalitets-

registret BPSD (minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) 

har fortsatt. Användning av utredningsinstrument vid inkontinens går inte att 

följa. Nattfastan kan inte följas upp. Kvalitetsuppföljningar av läkemedels-

hantering har genomförts av extern granskare på tre enheter med 

förbättringsförslag och åtgärder. Inkomna avvikelser har ökat och andelen 

åtgärdade avvikelser har fortsatt att minska.  

 

Antalet delegerade medarbetare har minskat totalt. Delegeringar av 

rehabiliteringsinsatser har påbörjats att registreras i Treserva. En 

utbildningsinsats för kommunens vårdpersonal har genomförts i 

rehabilitering. 

Protokoll ON 2022 04 28 digital justering
(Signerat, SHA-256 5BEF82C4ADD8EE9B0265C31C394EB17524974056C86A65B43B9EAAB3404DD897)

Sida 16 av 29



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

17(28) 

Datum 

2022-04-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2022. 

Patientsäkerhetsberättelsen 2021 diarieförd 21 april 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 

har tagit del av Patientsäkerhetsberättelsen 2021 och finner att nämnden 

bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 62 Dnr 00106/2021  

Yttrande från omsorgsnämnden gällande 
medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten om höjd  

    habiliteringsersättning           

Sammanfattning av ärendet 

Yttrande till kommunstyrelsens beredning gällande medborgarförslag 

gällande höjd habiliteringsersättning. 

 

Personer som omfattas av LSS (= Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) har laglig rätt till daglig verksamhet som kommunerna 

vanligtvis står som ansvariga för. 

 

Den som arbetar inom en daglig verksamhet får ingen vanlig lön. De flesta 

har sin försörjning på annat sätt, till exempel genom försäkringskassan. 

När man arbetar på daglig verksamhet får man en ersättning varje månad, en 

så kallad habiliteringsersättning. 

 

2018 beslutade regeringen att avsätta ett statsbidrag som syftar till att införa, 

bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig 

verksamhet enligt LSS. Summan var 350 miljoner och kommunerna kunde 

ansöka om dessa medel fördelat på antalet personer i daglig verksamhet. 

Alla som vistas på daglig verksamhet antingen heldag eller halvdag har rätt 

till habiliteringsersättning. Storleken på habiliteringsersättningen beslutas av 

kommunerna och brukar variera mellan 40 – 50 kr för heldag och är 

skattefri. 

 

Habiliteringsersättningen i Ljusdals kommun är 22 kr/tim max 6 tim/dag för 

de som arbetar på en daglig verksamhetenligt enligt tidigare politiskt beslut. 

Habiliteringsersättningen till personer med funktionsnedsättning för 

deltagande i daglig verksamhet är skattefri. 
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För jan-mars 2022 har utbetalningar gjorts enligt nedan: 

                                                Jan                Feb               Mar 

Personer:                                   74                  70                 72 

Belopp:                               88 781           96 404        117 854 

Timmar:                                3 994             4 382            5 450 

 

Budgeterade kostnader för 2021 var 1 800 tkr och kommunen erhöll 768 tkr i 

statsbidrag. Omsorgsförvaltningen har budgeterat för samma belopp 2022 

med samma summa på statsbidrag inräknat. I dagsläget finns inget beslut om 

statligt bidrag för 2023.  

 

I medborgarförslaget finns en uträkning gjord på 84 personer, så många är 

inskrivna i daglig verksamhet i Ljusdals kommun. De som tagit del av 

habiliteringsersättningen är under jan-mars 2022 färre. Det finns idag cirka 

85 personer som har ett beslut daglig verksamhet i Ljusdals kommun och för 

jan-mars var det cirka 70 personer som fick ersättning utbetald.    

         

Om statsbidraget i den omfattning som är idag betalas ut fortsättningsvis kan 

habiliteringsersättningen höjas eller räknas om så att den betalas ut i fler 

timmar.               

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2022. 

Medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning diarieförd 29 

december 2021.  

Yrkanden 

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

(LB): Bifall till förvaltningens förslag      

Propositionsordning 

Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om bifall till omsorgs-

förvaltningens förslag under proposition om bifall eller avslag och finner att 

nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 63 Dnr 00218/2018  

Initiativärende gällande färdtjänst i Gävleborgs län 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Uppdra till förvaltningen att föreslå en uppdatering av regelverken kring  

    färdtjänst och presentera på en beredning           

Sammanfattning av ärendet 

Färdtjänst är till för dig som har långvarig fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning. Om funktionsnedsättningen påverkar gångförmågan 

väsentligt och du har svårt att förflytta dig på egen hand, samt om du inte 

kan åka med kollektivtrafik på grund av din funktionsnedsättning, har du rätt 

till färdtjänsttillstånd. 

 

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. I vissa delar av 

kommunen ersätts kollektivtrafik av kompletteringstrafik. De grundläggande 

förutsättningarna för tillstånd till färdtjänst anges i lagen om färdtjänst och i 

Ljusdals kommuns tillämpningsföreskrifter beslutade av kommun-

fullmäktige (2004) . 

 

Ansökan 

Alla personer som är folkbokförda i Ljusdals kommun och som har en 

långvarig funktionsnedsättning har rätt att ansöka om färdtjänst. Ansökan 

ska göras skriftligt av dig eller en företrädare för dig. Ansökningsblankett 

hittar du här på ljusdal.se och hos färdtjänsthandläggaren. 

 

Utredning 

Färdtjänsthandläggaren gör en utredning av dina lämnade uppgifter. Hur 

lång tid funktionsnedsättningen kommer att bestå kan ibland behöva styrkas 

med läkarutlåtande som du själv ordnar och skickar in till färdtjänst-

handläggaren. Hembesök görs för att få en uppfattning om bostadens 

tillgänglighet, din möjlighet att utnyttja kollektivtrafik eller 

kompletteringstrafik, samt för att få en fullständig bild av funktions-

nedsättningens inverkan på gångförmågan. 

 

 

Protokoll ON 2022 04 28 digital justering
(Signerat, SHA-256 5BEF82C4ADD8EE9B0265C31C394EB17524974056C86A65B43B9EAAB3404DD897)

Sida 20 av 29



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(28) 

Datum 

2022-04-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Bifall 

Bifall ges: 

• om funktionsnedsättningen anses vara bestående i minst sex månader 

• om funktionsnedsättningen inverkar väsentligt på gångförmågan 

• om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan utnyttja  

   kollektivtrafik 

 

Avslag 

Avslag ges om funktionsnedsättning saknas eller om funktionsnedsättningen 

anses vara bestående i mindre än sex månader. 

 

Beslut om avslag kan alltid överklagas. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2022. 

Initiativärende gällande genomlysning av beviljad färdtjänst diarieförd 14 

februari 2022. 

Bilagor: 

Färdtjänst - ansökan 

Tillämpningsanvisningar färdtjänst  

Trafikförsörjningsplan Ljusdal 

Samarbetsavtal anropsstyrd trafik 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till förvaltningen att föreslå en 

uppdatering av regelverken kring färdtjänst och presentera på en beredning.     

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 

uppdra till förvaltningen att föreslå en uppdatering av regelverken kring 

färdtjänst och presentera på en beredning och finner att omsorgsnämnden 

bifaller detta.   

Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen, Akt 
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§ 64 Dnr 00005/2019  

Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till 
förvaltningen 2019-2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet   

 

2.  En presentation över arbetet med självstyrande grupper presenteras på  

     omsorgsnämnden i juni      

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden sammanställning av 

omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen. Till grund för samman-

ställningen i april 2022 ligger en genomgång av protokoll och beslut från 

omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 30 mars 2022. 

 

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 

Förvaltningens skrivelse daterad 13 april 2022. 

Sammanställning av omsorgens uppdrag till förvaltningen 2019-2022 

diarieförd 20 april 2022.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att en presentation över arbetet med 

självstyrande grupper presenteras på omsorgsnämnden 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 

en presentation över arbetet med självstyrande grupper presenteras på 

omsorgsnämnden i juni och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen, Akt 
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§ 65 Dnr 00004/2019  

Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 

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. 

Till grund för sammanställningen i april 2022 ligger en genomgång av 

protokoll och beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet 

den 30 mars 2022.  

 

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 

Förvaltningens skrivelse daterad 14 april 2022. 

Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2019-2022 diarieförd 20 april 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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§ 66 Dnr 00006/2019  

Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av 
uppdrag från kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige 2019-2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden hanteringen av de uppdrag 

som har kommit från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till grund 

för sammanställningen i april 2022 ligger en genomgång av protokoll och 

beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 30 mars 

2022. 

 

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 

Förvaltningens skrivelse daterad 14 april 2022. 

Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av uppdrag från 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 diarieförd 20 april 

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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§ 67 Dnr 00008/2022  

Ärenden för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Den 31 mars överlämnade Barnombudsmannen sin årsrapport 2022 till 

regeringen - Blir det nån skillnad - eller säger vi det här helt i onödan?   

 

Årsrapporten 2022 lyfter hur barns rättigheter uppfylls i vardagen för det är i 

vardagen som barns rättigheter ställs på sin spets. Det handlar om rätten till 

en trygg bostad samt rätten till delaktighet i skolan och lokalt på 

samhällsnivå.  

 

Bilaga: Barnombudsmannen sin årsrapport 2022 till regeringen - Blir det nån 

skillnad - eller säger vi det här helt i onödan?  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2022. 

Barnombudsmannens årsrapport 2022 diarieförd 21 april 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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§ 68 Dnr 00007/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden anser sig delgivna          

Sammanfattning av ärendet 

Lista redovisas, diarieförd den 11 april 2022, över delegeringsbeslut fattade i 

mars 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 13 april 2022. 

Delegeringsbeslut mars - översikt diarieförd 11 april 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 

anser sig delgivna och finner att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 69 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats     

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Louise Hellström (LB) och Suzanne Blomqvist (L) ställer frågor kring 

schablontid och insatser. Förvaltningschef Ingrid Sundström besvarar frågan.  

 

Marie-Louise Hellström (LB) framförde att hon hade läst om den särskilda 

satsningen ”Nollvisionen för undernäring hos äldre” som pågår i några 

kommuner. Förvaltningschef Ingrid Sundström berättar att förvaltningen har 

börjat titta på de äldres kost tillsammans med kostservice.   

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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Plats och tid Arken, torsdagen den 28 april 2022 klockan 08:30 
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§ 52 Dnr 00004/2022  


Godkännande av dagordning 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkändes efter tillägg av ärende: förekomsten av  


    kognitiv svikt på särskilda boenden  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att ärendet förekomsten av kognitiv svikt på 


särskilda boenden läggs till på dagordningen.      


Propositionsordning 


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


ärendet förekomsten av kognitiv svikt på särskilda boenden läggs till på 


dagordningen och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.    


Beslutsexpediering 


Akt     
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§ 53 Dnr 00005/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet  


 


2.  Uppdra till förvaltningen att se över antal pass för deltidare att presentera  


     på en beredning       


Sammanfattning av ärendet 


• Läget förvaltning 


• Sommarrekrytering 


• Sunt arbetsliv 


• Lex maria 


• Info förtätning i schemaläggning 


• Avtal flexibelt schema i våra verksamheter       


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 19 april 2022.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till förvaltningen att se över antal 


pass för deltidare att presentera på en beredning. 


 


Per Gunnar Larsson (S): bifall till yrkandet.    


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 med fleras 


yrkande om att uppdra till förvaltningen att se över antal pass för deltidare 


att presentera på en beredning och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen, Akt 
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§ 54 Dnr 00099/2021  


Kommunikation 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


En kommunikationsplan kan vara ett stöd när man ska planera för 


kommunikation mot en målgrupp, både internt och externt.  


 


Omsorgsnämnden har och kommer att fatta beslut som i många fall berör 


medborgare på olika sätt. För att kunna vara tydlig och informera på rätt sätt 


och vid rätt tillfälle kommer ett förslag till kommunikationsplan att ta fram 


till omsorgsnämnden. Förvaltningen kommer att ta stöd av ESHU (Enheten 


för strategisk och hållbar utveckling).             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 19 april 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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§ 55 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 i mars är begränsad, pga uppgradering av 


planeringsverktyget TES så finns inte utförda timmar. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 19 april 2022. 


Månadsuppföljning mars 2022 diarieförd 19 april 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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§ 56 Dnr 00010/2021  


Verksamhetsplan 2022 - utveckla mätbara mål 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Verksamhetsplanen som tagits fram för 2022 har utgått från de globala 


delmålen och är strukturerade under kommunfullmäktiges målområden. 


Fokus i arbetet med verksamhetsplanen har varit åtgärder och vilka effekter 


de förväntas få. Nästa steg i arbetet är att ta fram indikatorer för att mäta de 


förväntade effekterna. För att jämföra förväntade effekter med till exempel 


andra kommuner så kommer vi att använda mätmetoder och datakälla som 


finns på nationell nivå till exempel Kolada. 


 


Omsorgsförvaltningen har nyligen påbörjat detta arbete och kommer att 


återkomma med förslag till utveckling av mätbara mål till omsorgsnämnden.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 19 april 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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§ 57 Dnr 00032/2022  


Yttrande från omsorgsnämnden ”Rätt till heltid” 
Omedelbar justering 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden anser att denna rättighet är viktig ur kompetens-  


    försörjningens och ur personalpolitisk synvinkel. Nämnden anser dock att  


    den behöver rimliga ekonomiska förutsättningar för att upprätthålla rätten  


    till heltid 


 


2. Ett eventuellt borttagande av rättigheten anser nämnden ska synkroniseras   


    med ”Heltidsresan”           


Sammanfattning av ärendet 


Följande beslutade Kommunfullmäktige 20140927 ” Ljusdals kommun ska 


från årsskiftet 2015-2016 erbjuda sina anställda möjlighet att utöka sin tjänst 


till heltid. Kostnad tas med i budgetarbetet inför 2016-2018.”   


 


Omsorgsförvaltningen har arbetat för att på olika sätt hitta lösningar för att 


ge möjligheter till högre sysselsättningsgrader. De utmaningar som finns är 


de arbetspass som en arbetsplats ej har behov eller budget för behövs flyttas 


till en arbetsplats som har behov. De lösningar hittills som finns är att få till 


en logistik och schemaläggning så att arbetspass kan  flyttas. Vi har en 


bemanningsenhet som man lämnar arbetspass till, vi har några speciella 


schemasamordnare för att snabbt se vart behov kan matchas med lediga 


arbetspass. Under de senaste åren har vi tagit fram en flexibel arbetstids-


modell för att skapa bättre scheman. Det senaste året har vi tillsvidareanställt 


fler personer än vad budget medgivit ”överanställning” och använt färre 


timvikarier, vilket ger oss statliga medel i form av prestationsersättning 


under 2022-2023. Vi kan konstatera att kostnader för de som har heltider 


och  den budget som är fördelad har en differens på cirka 5-7 miljoner 


kronor trots att vi har  arbetat med rutiner och regelverk kring beslutet. Det 


bör tilläggas att ett upphävande av rätten till heltid inte får verkan på de som 


redan har fått heltidsanställning och att en eventuell besparing därmed endast 


kan räknas hem på sikt. 
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Med bakgrunden av framtida kompetensförsörjning kan det vara 


problematiskt att minska inkomstläget för en för verksamheten viktig 


kategori anställda med i grunden låg lönenivå. 


 


För omsorgsnämnden känns det viktigt att arbetet  med ”Heltidsresan” och 


beslutet om upphävandet av ”Rätt till heltid” synkroniseras.                         


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 20 april 2022. 


Protokoll MBL §11 Rätt till heltid diarieförd 22 mars 2022. 


Förslag till beslut KS "Rätt till heltid" feb 2022 diarieförd 22 mars 2022. 


Protokoll KS 2022-03-14 § 46 Rätt till heltid.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att anser att denna rättighet är viktig ur 


kompetensförsörjningens och ur personalpolitisk synvinkel. Nämnden anser 


dock att den behöver rimliga ekonomiska förutsättningar för att upprätthålla 


rätten till heltid. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på ett eventuellt borttagande av rättigheten anser 


nämnden ska synkroniseras  med ”Heltidsresan”. 


 


Ingela Gustavsson (V) bifall till László Gönczis (MP) yrkanden     


Propositionsordning 


Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om att de anser att denna rättighet 


är viktig ur kompetens försörjningens och ur personalpolitisk synvinkel. 


Nämnden anser dock att den behöver rimliga ekonomiska förutsättningar för 


att upprätthålla rätten till heltid under proposition om bifall eller avslag. 


Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet. 


 


Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om att ett eventuellt borttagande 


av rättigheten anser nämnden ska synkroniseras  med ”Heltidsresan” under 


proposition om bifall eller avslag. Ordföranden finner att omsorgsnämnden 


bifaller yrkandet.      


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen, Akt 
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§ 58 Dnr 00088/2021  


LOV förfrågningsunderlag 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Anta förslaget till revidering av förfrågningsunderlag LOV med ny  


    ersättningsmodell           


Sammanfattning av ärendet 


Lagen om valfrihet LOV har funnits ett antal år inom hemtjänsten i Ljusdals 


kommun. Förfrågningsunderlaget gås igenom en gång per år för eventuella 


redigeringar. I detta förslag kommer ersättningsmodellen att förändras från 


ersättning utifrån planerad till utförd tid. Det innebär att förfrågnings-


underlaget ändras för att passa den nya modellen.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2022. 


Förfrågningsunderlag LOV 2022 diarieförd 21 april 2022.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag att anta förslaget 


till revidering av förfrågningsunderlag LOV med ny ersättningsmodell. 


 


Suzanne Blomqvist (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag.       


Propositionsordning 


Ordförande ställer sitt yrkande om att anta förvaltningens förslag i 


proposition mot avslag från Suzanne Blomqvist och finner att 


omsorgsnämnden bifaller ordförandes förslag. 


 


Omröstning begärs och verkställs. 


 


Ja-röst för bifall till Lászlós Gönczis yrkande. 


Nej-röst för bifall till Suzanne Blomqvist yrkande. 
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Omröstningsresultat: 


 


Omröstningsprotokoll   § 58   


Ledamöter Parti Ja Nej 


László Gönczi MP X  


Suzanne Blomqvist L 
 


X 


Ingela Gustavsson V X 
 


Per Gunnar Larsson 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 


László Gönczis yrkande. 


 


Protokollsanteckning 


Suzanne Blomqvist (L) reserverar sig mot beslutet. 


 


Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen för verkställande 


Akt 
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§ 59 Dnr 00052/2022  


Förekomsten av kognitiv svikt på särskilda boenden 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Analysen kring nyckeltal på särskilt boende för personer med kognitiv  


    svikt tas till en beredning     


Sammanfattning av ärendet 


Demenssjuksköterska Anna-Lena Blixth visar en statistik över andelen 


personer med kognitiv sjukdom och demensliknande symtom på säbo i 


Ljusdals kommun december 2021.         


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att analysen kring nyckeltal på särskilt boende 


för personer med kognitiv svikt tas till en beredning.    


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 


analysen kring nyckeltal på särskilt boende för personer med kognitiv svikt 


tas till en beredning och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.   


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 60 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation Säbo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors deltar och informerar om hur arbetet kring 


Östernäs fortgår. Gruppen ”Säboberedning” bestående av politiker och 


tjänstemän informerar hur det arbetet kommer att processas framöver.     


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 19 april 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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§ 61 Dnr 00027/2022  


Patientsäkerhetsberättelse till ledningssystemet för 
kvalitetsarbetet 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen 2021 


Sammanfattning av ärendet 


Coronapandemin har inneburit stora svårigheter att genomföra åtgärder för 


att nå uppsatta mål. Grunden för att höja patientsäkerhetsarbetet finns men 


det som bör lyftas är att det kommer att krävas en kraftansamling och många 


insatser för att återta förbättringsarbetet. 


 


Hygienfrågorna har varit högaktuella. Smittskydd och Vårdhygien har 


funnits som nära samverkanspartner. 


 


Användandet av nationella kvalitetsregister för stöd i det vårdpreventiva 


arbetet har minskat. 


 


Minskningen av registrering i Senior alert har medfört att det blivit svårare 


att följa resultat vid trycksår, nutrition och fall  på individnivå samt på 


övergripande nivå. I det nationella palliativregistret kan en ökning ses vad 


gäller munhälsobedömningar och användning av smärtskattningsinstrument, 


för övrigt har resultaten gått ner. Användning av det nationella kvalitets-


registret BPSD (minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) 


har fortsatt. Användning av utredningsinstrument vid inkontinens går inte att 


följa. Nattfastan kan inte följas upp. Kvalitetsuppföljningar av läkemedels-


hantering har genomförts av extern granskare på tre enheter med 


förbättringsförslag och åtgärder. Inkomna avvikelser har ökat och andelen 


åtgärdade avvikelser har fortsatt att minska.  


 


Antalet delegerade medarbetare har minskat totalt. Delegeringar av 


rehabiliteringsinsatser har påbörjats att registreras i Treserva. En 


utbildningsinsats för kommunens vårdpersonal har genomförts i 


rehabilitering. 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


17(28) 


Datum 


2022-04-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2022. 


Patientsäkerhetsberättelsen 2021 diarieförd 21 april 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 


har tagit del av Patientsäkerhetsberättelsen 2021 och finner att nämnden 


bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 62 Dnr 00106/2021  


Yttrande från omsorgsnämnden gällande 
medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten om höjd  


    habiliteringsersättning           


Sammanfattning av ärendet 


Yttrande till kommunstyrelsens beredning gällande medborgarförslag 


gällande höjd habiliteringsersättning. 


 


Personer som omfattas av LSS (= Lag om stöd och service till vissa 


funktionshindrade) har laglig rätt till daglig verksamhet som kommunerna 


vanligtvis står som ansvariga för. 


 


Den som arbetar inom en daglig verksamhet får ingen vanlig lön. De flesta 


har sin försörjning på annat sätt, till exempel genom försäkringskassan. 


När man arbetar på daglig verksamhet får man en ersättning varje månad, en 


så kallad habiliteringsersättning. 


 


2018 beslutade regeringen att avsätta ett statsbidrag som syftar till att införa, 


bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig 


verksamhet enligt LSS. Summan var 350 miljoner och kommunerna kunde 


ansöka om dessa medel fördelat på antalet personer i daglig verksamhet. 


Alla som vistas på daglig verksamhet antingen heldag eller halvdag har rätt 


till habiliteringsersättning. Storleken på habiliteringsersättningen beslutas av 


kommunerna och brukar variera mellan 40 – 50 kr för heldag och är 


skattefri. 


 


Habiliteringsersättningen i Ljusdals kommun är 22 kr/tim max 6 tim/dag för 


de som arbetar på en daglig verksamhetenligt enligt tidigare politiskt beslut. 


Habiliteringsersättningen till personer med funktionsnedsättning för 


deltagande i daglig verksamhet är skattefri. 


 


 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


19(28) 


Datum 


2022-04-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


För jan-mars 2022 har utbetalningar gjorts enligt nedan: 


                                                Jan                Feb               Mar 


Personer:                                   74                  70                 72 


Belopp:                               88 781           96 404        117 854 


Timmar:                                3 994             4 382            5 450 


 


Budgeterade kostnader för 2021 var 1 800 tkr och kommunen erhöll 768 tkr i 


statsbidrag. Omsorgsförvaltningen har budgeterat för samma belopp 2022 


med samma summa på statsbidrag inräknat. I dagsläget finns inget beslut om 


statligt bidrag för 2023.  


 


I medborgarförslaget finns en uträkning gjord på 84 personer, så många är 


inskrivna i daglig verksamhet i Ljusdals kommun. De som tagit del av 


habiliteringsersättningen är under jan-mars 2022 färre. Det finns idag cirka 


85 personer som har ett beslut daglig verksamhet i Ljusdals kommun och för 


jan-mars var det cirka 70 personer som fick ersättning utbetald.    


         


Om statsbidraget i den omfattning som är idag betalas ut fortsättningsvis kan 


habiliteringsersättningen höjas eller räknas om så att den betalas ut i fler 


timmar.               


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2022. 


Medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning diarieförd 29 


december 2021.  


Yrkanden 


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


(LB): Bifall till förvaltningens förslag      


Propositionsordning 


Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om bifall till omsorgs-


förvaltningens förslag under proposition om bifall eller avslag och finner att 


nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 63 Dnr 00218/2018  


Initiativärende gällande färdtjänst i Gävleborgs län 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Uppdra till förvaltningen att föreslå en uppdatering av regelverken kring  


    färdtjänst och presentera på en beredning           


Sammanfattning av ärendet 


Färdtjänst är till för dig som har långvarig fysisk eller psykisk 


funktionsnedsättning. Om funktionsnedsättningen påverkar gångförmågan 


väsentligt och du har svårt att förflytta dig på egen hand, samt om du inte 


kan åka med kollektivtrafik på grund av din funktionsnedsättning, har du rätt 


till färdtjänsttillstånd. 


 


Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. I vissa delar av 


kommunen ersätts kollektivtrafik av kompletteringstrafik. De grundläggande 


förutsättningarna för tillstånd till färdtjänst anges i lagen om färdtjänst och i 


Ljusdals kommuns tillämpningsföreskrifter beslutade av kommun-


fullmäktige (2004) . 


 


Ansökan 


Alla personer som är folkbokförda i Ljusdals kommun och som har en 


långvarig funktionsnedsättning har rätt att ansöka om färdtjänst. Ansökan 


ska göras skriftligt av dig eller en företrädare för dig. Ansökningsblankett 


hittar du här på ljusdal.se och hos färdtjänsthandläggaren. 


 


Utredning 


Färdtjänsthandläggaren gör en utredning av dina lämnade uppgifter. Hur 


lång tid funktionsnedsättningen kommer att bestå kan ibland behöva styrkas 


med läkarutlåtande som du själv ordnar och skickar in till färdtjänst-


handläggaren. Hembesök görs för att få en uppfattning om bostadens 


tillgänglighet, din möjlighet att utnyttja kollektivtrafik eller 


kompletteringstrafik, samt för att få en fullständig bild av funktions-


nedsättningens inverkan på gångförmågan. 
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Bifall 


Bifall ges: 


• om funktionsnedsättningen anses vara bestående i minst sex månader 


• om funktionsnedsättningen inverkar väsentligt på gångförmågan 


• om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan utnyttja  


   kollektivtrafik 


 


Avslag 


Avslag ges om funktionsnedsättning saknas eller om funktionsnedsättningen 


anses vara bestående i mindre än sex månader. 


 


Beslut om avslag kan alltid överklagas. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2022. 


Initiativärende gällande genomlysning av beviljad färdtjänst diarieförd 14 


februari 2022. 


Bilagor: 


Färdtjänst - ansökan 


Tillämpningsanvisningar färdtjänst  


Trafikförsörjningsplan Ljusdal 


Samarbetsavtal anropsstyrd trafik 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till förvaltningen att föreslå en 


uppdatering av regelverken kring färdtjänst och presentera på en beredning.     


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 


uppdra till förvaltningen att föreslå en uppdatering av regelverken kring 


färdtjänst och presentera på en beredning och finner att omsorgsnämnden 


bifaller detta.   


Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen, Akt 
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§ 64 Dnr 00005/2019  


Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till 
förvaltningen 2019-2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet   


 


2.  En presentation över arbetet med självstyrande grupper presenteras på  


     omsorgsnämnden i juni      


Sammanfattning av ärendet 


Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden sammanställning av 


omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen. Till grund för samman-


ställningen i april 2022 ligger en genomgång av protokoll och beslut från 


omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 30 mars 2022. 


 


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 


Förvaltningens skrivelse daterad 13 april 2022. 


Sammanställning av omsorgens uppdrag till förvaltningen 2019-2022 


diarieförd 20 april 2022.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att en presentation över arbetet med 


självstyrande grupper presenteras på omsorgsnämnden 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 


en presentation över arbetet med självstyrande grupper presenteras på 


omsorgsnämnden i juni och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen, Akt 
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§ 65 Dnr 00004/2019  


Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 


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. 


Till grund för sammanställningen i april 2022 ligger en genomgång av 


protokoll och beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet 


den 30 mars 2022.  


 


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 


Förvaltningens skrivelse daterad 14 april 2022. 


Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen och 


kommunfullmäktige 2019-2022 diarieförd 20 april 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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§ 66 Dnr 00006/2019  


Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av 
uppdrag från kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige 2019-2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden hanteringen av de uppdrag 


som har kommit från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till grund 


för sammanställningen i april 2022 ligger en genomgång av protokoll och 


beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 30 mars 


2022. 


 


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 


Förvaltningens skrivelse daterad 14 april 2022. 


Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av uppdrag från 


kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 diarieförd 20 april 


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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§ 67 Dnr 00008/2022  


Ärenden för kännedom 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Den 31 mars överlämnade Barnombudsmannen sin årsrapport 2022 till 


regeringen - Blir det nån skillnad - eller säger vi det här helt i onödan?   


 


Årsrapporten 2022 lyfter hur barns rättigheter uppfylls i vardagen för det är i 


vardagen som barns rättigheter ställs på sin spets. Det handlar om rätten till 


en trygg bostad samt rätten till delaktighet i skolan och lokalt på 


samhällsnivå.  


 


Bilaga: Barnombudsmannen sin årsrapport 2022 till regeringen - Blir det nån 


skillnad - eller säger vi det här helt i onödan?  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2022. 


Barnombudsmannens årsrapport 2022 diarieförd 21 april 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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§ 68 Dnr 00007/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden anser sig delgivna          


Sammanfattning av ärendet 


Lista redovisas, diarieförd den 11 april 2022, över delegeringsbeslut fattade i 


mars 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 13 april 2022. 


Delegeringsbeslut mars - översikt diarieförd 11 april 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 


anser sig delgivna och finner att nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 69 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats     


Sammanfattning av ärendet 


Marie-Louise Hellström (LB) och Suzanne Blomqvist (L) ställer frågor kring 


schablontid och insatser. Förvaltningschef Ingrid Sundström besvarar frågan.  


 


Marie-Louise Hellström (LB) framförde att hon hade läst om den särskilda 


satsningen ”Nollvisionen för undernäring hos äldre” som pågår i några 


kommuner. Förvaltningschef Ingrid Sundström berättar att förvaltningen har 


börjat titta på de äldres kost tillsammans med kostservice.   


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.   


Beslutsexpediering 


Akt 


      


 


 





