
 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

1(15) 

Datum 

2022-12-14 

 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

I Plats och tid Ljusdalssalen, onsdagen den 14 december 2022 klockan 08:30 

Beslutande Ledamöter 

László Gönczi (MP), Ordförande 

Per Gunnar Larsson (S), 1:e vice ordförande 

Kennet Hedman (M) ersätter Stefan Bergen (M) § 162-167 

Roger Kastman (KD) ersätter Stefan Bergen (M) § 168-170 

Barbro Andin Mattsson (C) ersätter Elisabet Thorén (C) 

Maud Jonsson (L) 

Ingela Gustavsson (V) 

Marie-Louise Hellström (LB) 

 
 Ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta Ek (S) 

Roger Kastman (KD) § del av 166, 167 

 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef 

Tanja Torbjörnsdotter Westerblom, biträdande förvaltningschef 

Simon Rosell, etableringssamordnare § 165 

Charlotte Thorstensson, kvalitetssamordnare § 166 

Lena Persson, Färdtjänsthandläggare § 169 

Barbro Keijzer, verksamhetschef §162-167 

Anna Forsberg, verksamhetschef § 162-167 

Carina Adestam, controller § 162-167 

Alesia Majstorovic, controller § 162-167 

Kristina Bergström, nämndsekreterare 

 
Utses att justera Marie-Louise Hellström 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-12-20 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer § 162-170 

 Kristina Bergström   

 Ordförande 

   

 László Gönczi   

 Justerare 

   

 Marie-Louise Hellström   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-14 

Datum för anslags uppsättande 2022-12-20 

Datum för anslags nedtagande 2023-01-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Kristina Bergström  
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§ 162 Dnr 00004/2022  

Godkännande av dagordning 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Dagordningen godkänns    
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§ 163 Dnr 00005/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

 Bemanning inför stundande jul och nyårshelg 

 Sjukfrånvaro 

 Arbete pågår med återrapportering av statliga bidrag 

 MBL 19 om ”Paraplyprojektet” har gjorts och det kommer att ske en 

MBL 11 inom den närmaste tiden 

 1 januari 2023 öppnar Ljusdals kommuns nya Kontaktcenter officiellt.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 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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§ 164 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning kostnadsdrivare 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen innehåller ett bildspel med kostnadsdrivare som 

omsorgsförvaltningen på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram.  

 

Dessa kostnadsdrivare redovisas tillsammans med av omsorgsnämnden, 

utvalda ekonomiska utfall kring personalkostnader.  

 

Uppföljningen innehåller även statistik för utvecklingen kring våra vård- och 

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

samt tillgängliga platser. 

 

Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 12 december 2022. 

Månadsuppföljning november 2022 diarieförd 12 december 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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§ 165 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation Säbo  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet         

Sammanfattning av ärendet 

Inbjuden föredragare är etableringssamordnare Simon Rosell. Han ger den 

senaste informationen om hur planering för Östernäsområdet ligger till. 

Förvaltningen arbetar med en analys av befolkningsprognosen samt 

planering med hjälp av Ensolution för att ta fram ett datum/år när ett Säbo 

behöver stå klart. Ett förslag till beslut från omsorgsnämnd till kommun-

styrelse kommer att tas fram till omsorgsnämnd januari/februari 2023.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2022. 

Prognos framtida behov 2021-2040 diarieförd 7 december 2022. 

Befolkningsprognos Säbo med ålder på boende diarieförd 14 juni 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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§ 166 Dnr 00100/2021  

Budget 2023 samt ELP 2024-2025 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen gällande budgetarbetet har noterats till protokollet 

 

2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att presentera en kolumn i  

    detaljbudgeten med uppräkning i procent gällande kostnadsökningar i  

    jämförelse mot föregående år 

 

3. Att omsorgsnämnden är informerad och godkänner arbetet med  

    verksamhetsplanen  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen beskriver hur förslaget till detaljbudget som ska läggas fram 

till nämnden januari 2023 ser ut.  

 

I budgeten så har en del verksamheter flyttats från äldreomsorgen till 

förvaltningsövergripande. Det handlar om hemsjukvården, trygghetslarm, 

bemanningsenheten och en del av administrationen. Denna uppställning 

speglar äldreomsorgen faktiska verksamhetsområden bättre. Det finns några 

få jämförelsestörande poster mellan tabellens budget 2022 och budget 2023, 

men i stora drag beskriver tabellen faktiska förändringar.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 12 december 2022. 

Yrkande från ordförande László Gönczi (MP) diarieförd 13 december 2022. 

Driftsbudget 2023 utkast diarieförd 12 december 2022. 

Verksamhetsplan ON 2023 utkast diarieförd 12 december 2022. 

Protokoll KF 2022-11-28 § 141 Budget 2023 och skatt 2023 och ELP 2024-

2025. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att föreslå omsorgsnämnden att i budget 2023 

anslå 4 482 000 kr till höjning av personaltäthet och finansiera det med att 

nollställa den föreslagna bufferten med motsvarande belopp. 
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Att meddela kommunfullmäktige att personalsituationen i nämnden inte 

medger en avsättning till buffert. 

 

Att den extra personaltätheten ska bl.a. syfta till att minska inslaget av delade 

turer i nämnden.  

 

Per Gunnar Larsson (S), Maud Jonsson (L), Ingela Gustavsson (V), Barbro 

Andin Mattsson (C): Avslag till László Gönczis yrkande. 

 

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

presentera en kolumn i detaljbudgeten med uppräkning i procent gällande 

kostnadsökningar i jämförelse mot föregående år. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att nämnden är informerad och godkänner 

arbetet med verksamhetsplanen.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

gällande budgetarbetet har noterats till protokollet och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer sitt eget yrkande om att föreslå omsorgsnämnden att i 

budget 2023 anslå 4 482 000 kr till höjning av personaltäthet och finansiera 

det med att nollställa den föreslagna bufferten med motsvarande belopp och  

att meddela kommunfullmäktige att personalsituationen i nämnden inte 

medger en avsättning till buffert och att den extra personaltätheten ska bl.a. 

syfta till att minska inslaget av delade turer i nämnden i proposition mot 

avslag från Per Gunnar Larsson, Maud Jonsson, Ingela Gustavsson och 

Barbro Andin Mattsson och finner att omsorgsnämnden bifaller Per Gunnar 

Larssons med fleras yrkande. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst för bifall till Per Gunnar Larssons med fleras avslagsyrkande. 

Nej-röst för bifall till Lászlós Gönczis yrkande. 
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Omröstningsresultat: 

 

Omröstningsprotokoll  § 166   

Ledamöter  Parti  Ja Nej 

László Gönczi MP  X 

Maud Jonsson L X  

Ingela Gustavsson V X  

Per Gunnar Larsson S X  

Kennet Hedman M X  

Barbro Andin Mattsson C X  

Marie-Louise Hellström LB X  

Totalt  6 1 

 

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

Gunnar Larsson med fleras yrkande 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

uppdra till omsorgsförvaltningen att presentera en kolumn i detaljbudgeten 

med uppräkning i procent gällande kostnadsökningar i jämförelse mot 

föregående år och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

nämnden är informerad och godkänner arbetet med verksamhetsplanen och 

finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Reservation 

László Gönczi (MP) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet gällande 

att föreslå omsorgsnämnden att i budget 2023 anslå 4 482 000 kr till höjning 

av personaltäthet och finansiera det med att nollställa den föreslagna 

bufferten med motsvarande belopp och att meddela kommunfullmäktige att 

personalsituationen i nämnden inte medger en avsättning till buffert och att 

den extra personaltätheten ska bl.a. syfta till att minska inslaget av delade 

turer i nämnden.  

Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen 

Akt 
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§ 167 Dnr 00009/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 14 december 2022 finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

Protokollsutdrag KF 2022-11-28  § 141 Budget och skatt 2023 och ELP 

2024-2025 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs. 

 

2. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona.  

 

3. Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande allmän  

    prisutveckling.  

 

4. Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål  

    och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget,     

    investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under   

    januari 2023 återrapportera till kommunstyrelsen.  

 

5. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel från  

    kommunstyrelsens medel till förfogande samt kommunstyrelsens  

    utvecklingsreserv. 

 

6. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av  

    budgetramar under förutsättning att berörda nämnder är överens och att  

    förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.  

 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och  

    borgensförbindelser som förfaller till betalning under året.  
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8. Driftbudgetramen fastställs för kommunens revisorer för 2023 i enlighet  

    med kommunfullmäktige presidiums förslag. 

 

9. Omsorgsnämndens anhållan om utökad budgetram 2023 avslås 

    Protokollsutdrag KF 2022-11-28 § 147 Välfärdsstrategi 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Välfärdsstrategin antas som underlag för den samverkan Ljusdals  

     kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd 

 

2. Välfärdsstrategin ersätter därmed ersätter tidigare överenskommelser  

     rörande länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd (de s.k.  

     gemensamma utgångspunkterna). 

  

Protokollsutdrag KF 2022-10-31 § 136 Motion från Marie-Louise Hellström 

(LB) gällande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård och 

omsorg. Svar 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad december 2022. 

Protokollsutdrag KF 2022-11-28 § 147 Välfärdsstrategi. 

Protokollsutdrag KF 2022-11-28 § 141 Budget 2023 och skatt 2023 samt 

ELP 2024-2025. 

Protokollsutdrag KF 2022-10-31 § 136 Motion från Marie-Louise Hellström 

(LB) gällande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård och 

omsorg. Svar 

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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§ 168 Dnr 00007/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden anser sig vara delgiven          

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförd den 5 december 2022, över delegeringsbeslut 

fattade i november 2022 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg 

och stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktions-

hindrade (LSS) inom stöd och omsorg.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 6 december 2022. 

Delegeringsbeslut november - översikt diarieförd 5 december 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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§ 169 Dnr 00218/2018  

Tillämpningsanvisningar gällande färdtjänst i 
Gävleborgs län 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Färdtjänsthandläggare Lena Persson besöker Omsorgsnämnden och 

beskriver ärendegången kring en ansökan om färdtjänst. Utrymme ges för 

frågor om färdtjänst.  

 

Lena Persson redogjorde för ett arbete som pågår för översyn av regelverket. 

 

Omsorgsnämnden informeras också om Närtrafik som är ett komplement till 

den ordinarie kollektivtrafiken för de som vill resa från adresser som ligger 

mer än två kilometer från en busshållplats.          

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2022. 

Bilagor: 

Färdtjänst - ansökan 

Tillämpningsanvisningar färdtjänst  

Trafikförsörjningsplan Ljusdal 

Samarbetsavtal anropsstyrd trafik 

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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§ 170 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

Inga övriga frågor tas upp.    
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I Plats och tid Ljusdalssalen, onsdagen den 14 december 2022 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


László Gönczi (MP), Ordförande 


Per Gunnar Larsson (S), 1:e vice ordförande 


Kennet Hedman (M) ersätter Stefan Bergen (M) § 162-167 


Roger Kastman (KD) ersätter Stefan Bergen (M) § 168-170 


Barbro Andin Mattsson (C) ersätter Elisabet Thorén (C) 


Maud Jonsson (L) 


Ingela Gustavsson (V) 


Marie-Louise Hellström (LB) 


 
 Ej tjänstgörande ersättare 


Birgitta Ek (S) 


Roger Kastman (KD) § del av 166, 167 


 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef 


Tanja Torbjörnsdotter Westerblom, biträdande förvaltningschef 


Simon Rosell, etableringssamordnare § 165 


Charlotte Thorstensson, kvalitetssamordnare § 166 


Lena Persson, Färdtjänsthandläggare § 169 


Barbro Keijzer, verksamhetschef §162-167 


Anna Forsberg, verksamhetschef § 162-167 


Carina Adestam, controller § 162-167 


Alesia Majstorovic, controller § 162-167 


Kristina Bergström, nämndsekreterare 


 
Utses att justera Marie-Louise Hellström 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-12-20 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer § 162-170 


 Kristina Bergström   


 Ordförande 


   


 László Gönczi   


 Justerare 


   


 Marie-Louise Hellström   
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ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Omsorgsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-12-14 


Datum för anslags uppsättande 2022-12-20 


Datum för anslags nedtagande 2023-01-10 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Kristina Bergström  
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§ 162 Dnr 00004/2022  


Godkännande av dagordning 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


 1. Dagordningen godkänns    


      


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


5(15) 


Datum 


2022-12-14 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 163 Dnr 00005/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


 Bemanning inför stundande jul och nyårshelg 


 Sjukfrånvaro 


 Arbete pågår med återrapportering av statliga bidrag 


 MBL 19 om ”Paraplyprojektet” har gjorts och det kommer att ske en 


MBL 11 inom den närmaste tiden 


 1 januari 2023 öppnar Ljusdals kommuns nya Kontaktcenter officiellt.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2022.  


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 


6(15) 


Datum 


2022-12-14 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 164 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning kostnadsdrivare 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen innehåller ett bildspel med kostnadsdrivare som 


omsorgsförvaltningen på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram.  


 


Dessa kostnadsdrivare redovisas tillsammans med av omsorgsnämnden, 


utvalda ekonomiska utfall kring personalkostnader.  


 


Uppföljningen innehåller även statistik för utvecklingen kring våra vård- och 


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


samt tillgängliga platser. 


 


Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 12 december 2022. 


Månadsuppföljning november 2022 diarieförd 12 december 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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PROTOKOLL 


Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 165 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation Säbo  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet         


Sammanfattning av ärendet 


Inbjuden föredragare är etableringssamordnare Simon Rosell. Han ger den 


senaste informationen om hur planering för Östernäsområdet ligger till. 


Förvaltningen arbetar med en analys av befolkningsprognosen samt 


planering med hjälp av Ensolution för att ta fram ett datum/år när ett Säbo 


behöver stå klart. Ett förslag till beslut från omsorgsnämnd till kommun-


styrelse kommer att tas fram till omsorgsnämnd januari/februari 2023.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2022. 


Prognos framtida behov 2021-2040 diarieförd 7 december 2022. 


Befolkningsprognos Säbo med ålder på boende diarieförd 14 juni 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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 166 Dnr 00100/2021  


Budget 2023 samt ELP 2024-2025 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen gällande budgetarbetet har noterats till protokollet 


 


2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att presentera en kolumn i  


    detaljbudgeten med uppräkning i procent gällande kostnadsökningar i  


    jämförelse mot föregående år 


 


3. Att omsorgsnämnden är informerad och godkänner arbetet med  


    verksamhetsplanen  


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen beskriver hur förslaget till detaljbudget som ska läggas fram 


till nämnden januari 2023 ser ut.  


 


I budgeten så har en del verksamheter flyttats från äldreomsorgen till 


förvaltningsövergripande. Det handlar om hemsjukvården, trygghetslarm, 


bemanningsenheten och en del av administrationen. Denna uppställning 


speglar äldreomsorgen faktiska verksamhetsområden bättre. Det finns några 


få jämförelsestörande poster mellan tabellens budget 2022 och budget 2023, 


men i stora drag beskriver tabellen faktiska förändringar.   


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 12 december 2022. 


Yrkande från ordförande László Gönczi (MP) diarieförd 13 december 2022. 


Driftsbudget 2023 utkast diarieförd 12 december 2022. 


Verksamhetsplan ON 2023 utkast diarieförd 12 december 2022. 


Protokoll KF 2022-11-28 § 141 Budget 2023 och skatt 2023 och ELP 2024-


2025. 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att föreslå omsorgsnämnden att i budget 2023 


anslå 4 482 000 kr till höjning av personaltäthet och finansiera det med att 


nollställa den föreslagna bufferten med motsvarande belopp. 
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Att meddela kommunfullmäktige att personalsituationen i nämnden inte 


medger en avsättning till buffert. 


 


Att den extra personaltätheten ska bl.a. syfta till att minska inslaget av delade 


turer i nämnden.  


 


Per Gunnar Larsson (S), Maud Jonsson (L), Ingela Gustavsson (V), Barbro 


Andin Mattsson (C): Avslag till László Gönczis yrkande. 


 


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


presentera en kolumn i detaljbudgeten med uppräkning i procent gällande 


kostnadsökningar i jämförelse mot föregående år. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att nämnden är informerad och godkänner 


arbetet med verksamhetsplanen.   


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


gällande budgetarbetet har noterats till protokollet och finner att omsorgs-


nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer sitt eget yrkande om att föreslå omsorgsnämnden att i 


budget 2023 anslå 4 482 000 kr till höjning av personaltäthet och finansiera 


det med att nollställa den föreslagna bufferten med motsvarande belopp och  


att meddela kommunfullmäktige att personalsituationen i nämnden inte 


medger en avsättning till buffert och att den extra personaltätheten ska bl.a. 


syfta till att minska inslaget av delade turer i nämnden i proposition mot 


avslag från Per Gunnar Larsson, Maud Jonsson, Ingela Gustavsson och 


Barbro Andin Mattsson och finner att omsorgsnämnden bifaller Per Gunnar 


Larssons med fleras yrkande. 


 


Omröstning begärs och verkställs. 


 


Ja-röst för bifall till Per Gunnar Larssons med fleras avslagsyrkande. 


Nej-röst för bifall till Lászlós Gönczis yrkande. 
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Omröstningsresultat: 


 


Omröstningsprotokoll  § 166   


Ledamöter  Parti  Ja Nej 


László Gönczi MP  X 


Maud Jonsson L X  


Ingela Gustavsson V X  


Per Gunnar Larsson S X  


Kennet Hedman M X  


Barbro Andin Mattsson C X  


Marie-Louise Hellström LB X  


Totalt  6 1 


 


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


Gunnar Larsson med fleras yrkande 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


uppdra till omsorgsförvaltningen att presentera en kolumn i detaljbudgeten 


med uppräkning i procent gällande kostnadsökningar i jämförelse mot 


föregående år och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


nämnden är informerad och godkänner arbetet med verksamhetsplanen och 


finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Reservation 


László Gönczi (MP) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet gällande 


att föreslå omsorgsnämnden att i budget 2023 anslå 4 482 000 kr till höjning 


av personaltäthet och finansiera det med att nollställa den föreslagna 


bufferten med motsvarande belopp och att meddela kommunfullmäktige att 


personalsituationen i nämnden inte medger en avsättning till buffert och att 


den extra personaltätheten ska bl.a. syfta till att minska inslaget av delade 


turer i nämnden.  


Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen 


Akt 
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§ 167 Dnr 00009/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämndens sammanträde den 14 december 2022 finns följande 


protokoll för kännedom: 


 


Protokollsutdrag KF 2022-11-28  § 141 Budget och skatt 2023 och ELP 


2024-2025 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs. 


 


2. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona.  


 


3. Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande allmän  


    prisutveckling.  


 


4. Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål  


    och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget,     


    investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under   


    januari 2023 återrapportera till kommunstyrelsen.  


 


5. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel från  


    kommunstyrelsens medel till förfogande samt kommunstyrelsens  


    utvecklingsreserv. 


 


6. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av  


    budgetramar under förutsättning att berörda nämnder är överens och att  


    förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.  


 


7. Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och  


    borgensförbindelser som förfaller till betalning under året.  


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


12(15) 


Datum 


2022-12-14 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


8. Driftbudgetramen fastställs för kommunens revisorer för 2023 i enlighet  


    med kommunfullmäktige presidiums förslag. 


 


9. Omsorgsnämndens anhållan om utökad budgetram 2023 avslås 


    Protokollsutdrag KF 2022-11-28 § 147 Välfärdsstrategi 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Välfärdsstrategin antas som underlag för den samverkan Ljusdals  


     kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd 


 


2. Välfärdsstrategin ersätter därmed ersätter tidigare överenskommelser  


     rörande länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd (de s.k.  


     gemensamma utgångspunkterna). 


  


Protokollsutdrag KF 2022-10-31 § 136 Motion från Marie-Louise Hellström 


(LB) gällande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård och 


omsorg. Svar 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen bifalles           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad december 2022. 


Protokollsutdrag KF 2022-11-28 § 147 Välfärdsstrategi. 


Protokollsutdrag KF 2022-11-28 § 141 Budget 2023 och skatt 2023 samt 


ELP 2024-2025. 


Protokollsutdrag KF 2022-10-31 § 136 Motion från Marie-Louise Hellström 


(LB) gällande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård och 


omsorg. Svar 


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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§ 168 Dnr 00007/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden anser sig vara delgiven          


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, diarieförd den 5 december 2022, över delegeringsbeslut 


fattade i november 2022 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg 


och stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktions-


hindrade (LSS) inom stöd och omsorg.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 6 december 2022. 


Delegeringsbeslut november - översikt diarieförd 5 december 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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§ 169 Dnr 00218/2018  


Tillämpningsanvisningar gällande färdtjänst i 
Gävleborgs län 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Färdtjänsthandläggare Lena Persson besöker Omsorgsnämnden och 


beskriver ärendegången kring en ansökan om färdtjänst. Utrymme ges för 


frågor om färdtjänst.  


 


Lena Persson redogjorde för ett arbete som pågår för översyn av regelverket. 


 


Omsorgsnämnden informeras också om Närtrafik som är ett komplement till 


den ordinarie kollektivtrafiken för de som vill resa från adresser som ligger 


mer än två kilometer från en busshållplats.          


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 7 december 2022. 


Bilagor: 


Färdtjänst - ansökan 


Tillämpningsanvisningar färdtjänst  


Trafikförsörjningsplan Ljusdal 


Samarbetsavtal anropsstyrd trafik 


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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§ 170 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


Inga övriga frågor tas upp.    


 


 





