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§ 15 Dnr 00004/2022  

Godkännande av dagordning 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns 

 

2. Noterat till protokollet att Elisabet Thorén (C) och Barbro Andin Mattsson  

    (C) har inkommit med ett initiativärende daterat 20220214 gällande att  

    ändra organiseringen av personliga assistenter 

 

3. Initiativärende gällande att ändra organiseringen av personliga assistenter  

    har av ordförande hänskjutits till nästa ärendeberedning    

Yrkanden 

Elisabet Thorén (C) yrkar på att det noteras i protokollet att Elisabet Thorén 

(C) och Barbro Andin Mattsson (C) har inkommit med ett initiativärende 

daterat 20220214 gällande att ändra organiseringen av personliga assistenter. 

 

László Gönczi (MP) påtalar att initiativärendet har av ordförande hänskjutits 

till nästa ärendeberedning       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Elisabet Thorén (C)  

yrkande om att det noteras i protokollet att Elisabet Thorén (C) och Barbro 

Andin Mattsson (C) har inkommit med ett initiativärende daterat 20220214 

gällande att ändra organiseringen av personliga assistenter och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt påtalande att 

initiativärende gällande att ändra organiseringen av personliga assistenter har 

av ordförande hänskjutits till nästa ärendeberedning och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 16 Dnr 00005/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att redovisa en helhetsbild av   

    formalia och arbetet gällande ”heltidsresan”  

Sammanfattning av ärendet 

 Pandemiläget – fortsatt riskreducerande åtgärder 

 Rekryteringar i förvaltningen 

 Heltidsresan             

Beslutsunderlag 

Förvaltningen skrivelse daterad 7 februari 2022 

Yrkanden 

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

redovisa en helhetsbild av formalia och arbetet gällande ”heltidsresan”.   

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 omsorgsförvaltningen att redovisa en helhetsbild av formalia och 

arbetet gällande ”heltidsresan” och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 17 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Etableringssamordnare Simon Rosell deltar och informerar hur arbetet 

fortlöper kring detaljplaner på Östernäsområdet. Förvaltningen kommer att 

till omsorgsnämnden i mars ha en uppdaterad analys av behovet av 

boendeplatser ser ut och när i tid behovet kommer att uppstå.             

             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 8 februari 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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§ 18 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen innehåller ett bildspel som innehåller den information 

som tidigare delades upp i flera olika dokument i samma ärende. 

 

Bildspelet innehåller 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 särskilda 

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

samt tillgängliga platser.  

 

Under 2021 togs en budgetuppföljning fram på månadsbasis. Det tas, i 

enlighet med nya ekonomistyrningsregler, bort och ersätts av fyra upp-

följningsrapporter som alla inkluderar en årsprognos. Dessa ges enligt nedan 

tidsplan.  Rapporten och helårsprognosen presenteras på efterföljande 

nämnd. 

 
Uppföljningsrapport per 2101-2102 samt Prognos 1 den 10 mars 2022

Uppföljningsrapport per 2101-2104 samt Prognos 2 den 10 maj 2022

Delårssrapport  per 2101-2108 samt Prognos 3 den 16 september 2022

Uppföljningsrapport  per 2101-2110 samt Prognos 4 den 8 november 2022  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 februari 2022. 

Månadsuppföljning kostnadsdrivare diarieförd 15 januari 2022.  
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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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§ 19 Dnr 00002/2021  

Bokslut 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1.  Godkänna årsredovisningen 2021 och skicka den till kommunfullmäktige 

 

2.  Godkänna Bokslut och verksamhetsredovisningen (tertialrapport 3) 2021     

 

3.  Uppdra till omsorgsförvaltningen att vidareutveckla arbetet med  

     verksamhetsredovisningen så att man bättre kan följa eventuellt mätbara  

     mål    

Sammanfattning av ärendet 

Helårsbokslut 2021  

 

Med utgångspunkt i redovisningen per 31 december 2021 har ett 

helårsbokslut gjorts för Omsorgsnämnden. Bokslutet visar på ett underskott 

om 444 tkr.  

 

Under årets första månader och även de sista månaderna har budgetarbetet 

försvårats på grund av svårigheter att urskilja pandemipåverkan från 

verksamhetens underliggande kostnader och intäkter. 

 

Avvikande poster som påverkar hela förvaltningen är kostnader och intäkter 

relaterade till covid-19 samt de retroaktivt utbetalade månadslönerna i början 

av 2021. 

 

Intäkter i form av statliga bidrag relaterade till sjuklöner har erhållits i olika 

omfattning under året. En annan stor covid-19-relaterad intäkt som erhållits 

under 2021 har varit för skyddsutrustning. 

 

Omsorgsnämndens politiska verksamhet, går med en positiv avvikelse om 

171 tkr. 

 

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning redovisar ett negativt resultat 

om 656 tkr, på grund av tillfällig konsult inom handläggarenheten. 
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Färdtjänst och glesbygdsservice visar en positiv avvikelse om 212 tkr, 

färdtjänst har haft ett minskat resande på grund av covid-19 under 2021. 

 

Stöd och omsorg redovisar på övergripande nivå en positiv avvikelse om      

1 984 tkr. 

 

Gruppbostäder inom SO gör en negativ avvikelse på 187 tkr, framförallt på 

grund av ökad bemanning då daglig verksamhet varit stängd i perioder under 

2021. 

 

Inom personlig assistans tillkom ett par ärenden i början av året och flera 

under hösten 2021. Resultatet visar ett underskott på 1 713 tkr. 

 

Socialpsykiatrin visar ett överskott om drygt 1 156 tkr. Dagverksamheten 

Bryggan har varit stängd i perioder och ett effektiviseringsarbete har pågått 

under året för Pelaren och boendestöd. 

 

Stöd och omsorg övrigt visar ett överskott om 2 728 tkr. Detta beror på att 

Hantverkargården varit stängd och fritidsverksamheter ej varit frekvent 

under pandemin. Servicebostäderna har under året arbetat med 

effektivisering och bemanningsplanering. 

 

Äldreomsorgen visar en negativ avvikelse om 2 331 tkr.   

Vård-och omsorgsboenden har ett negativt resultat om 1 491 tkr. Det härrör 

framförallt från att det bedrivits kohortvård, extra personal, retroaktiva 

månadslöner och höga sjuktal. Det är en stor spridning mellan enheterna och 

här har arbetet fortsatt för att minska behovet av vikarier och få ned 

kostnaderna. 

 

Hemtjänsten har under 2021 haft en minskning av insatser. Bokslutet för 

hemtjänsten visar dock på ett underskott om 1 055 tkr. Nattinsatserna har 

varit för lågt budgeterade då utökning av personalstyrkan var nödvändig i 

början av 2021. Hemtjänsten har arbetat med att vara effektiv i planering av 

insatser och det har gett resultat. 

 

Hemsjukvården redovisar ett underskott om 2 346 tkr. Här är det framförallt 

köp av konsulter för rehab organisationen samt sjuksköterskor under 

sommaren. Under hösten har rehab organisationen kunnat anställa och klarar 

sig utan konsult. 

 

Övrigt posten visar en positiv avvikelse om 1 677 tkr. Den positiva 

avvikelsen under denna rubrik är dagverksamheterna som under en stor del 

av året varit stängda. 
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Arbetet fortsätter med de strukturella förändringar som tidigare beslutats. 

Äldreomsorgen har lagt ner vård- och omsorgsboendeplatser. Ett stort arbete 

har pågått inom myndighet där de arbetat fram nya rutiner och arbetssätt för 

att möta de politiskt beslutade riktlinjerna för biståndsbedömning. 

Förvaltningen ser effekt på dessa arbeten under 2021.  

 

Stöd och omsorg har gjort ett effektiviseringsarbete som har fått effekt under 

2021. 

 

Det råder en liten osäkerhet i alla delar av omsorgsförvaltningen, utifrån den 

pandemi som varit och till viss del fortfarande pågår. Sjukfrånvaron gick ner 

under mitten av 2021 för att under sista kvartalet åter stiga. 

 

I övrigt följer förvaltningen utvecklingen av beslutade och verkställda 

hemtjänsttimmar, antalet personlig assistans ärenden och köp av platser inom 

socialpsykiatri. 

 

OMSORGSNÄMND Utfall 2020 Utfall 

2021

Budget  

2021

Avv mot 

budget 

2021

NÄMND 907 875 1 046 171

VERK.STÖD/BISTÅNDSHANDL. 18 373 16 874 16 218 -656

FÄRDTJÄNST/GLESB.SERVICE 3 346 3 059 3 271 212

FÖRENINGSBIDRAG 301 276 361 85

INTRAPRENAD RAMSJÖ -791 609 704 95

STÖD & OMSORG 104 192 110 423 112 407 1 984

Gruppbostäder 18 894 19 880 19 693 -187

Personlig assistans 19 859 23 182 21 469 -1 713

Socialpsyk 17 034 18 469 19 625 1 156

SO övrigt (daglig verksamh, 

ledsagare,

korttidsboende mm)

48 405 48 892 51 620 2 728

ÄLDREOMSORG 312 834 305 492 303 161 -2 331

Vård- och omsorgsboende 138 716 134 346 132 855 -1 491

Hemtjänst (LOV, Natt, avgifter) 91 957 101 181 100 126 -1 055

Hemsjukvård 45 062 46 385 44 039 -2 346

ÄO övrigt (dagverk, anhörigstöd, 

larm, ledning mm) 37 099 23 580 26 141 1 676

SUMMA 439 163 437 612 437 168 -444

Årsbokslut ON 2021
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9  februari 2022 

Bokslut ON 2021 drift diarieförd 9 februari 2022 

Bokslut ON 2021 investeringar diarieförd 9 februari 2022. 

Bokslut 2021 ON-boken diarieförd 9 februari 2022 

Tertialrapport 3 Verksamhetsberättelse ON 2021 diarieförd 10 februari 2022.  

Yrkanden 

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

vidareutveckla arbetet med verksamhetsredovisningen så att man bättre kan 

följa eventuellt mätbara mål.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att godkänna årsredovisningen 2021 och skicka den 

vidare till kommunfullmäktige och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att godkänna bokslut och verksamhetsredovisningen 

(tertialrapport 3) 2021 och finner att nämnden bifaller detta. 

 

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

uppdra till omsorgsförvaltningen att vidareutveckla arbetet med 

verksamhetsredovisningen så att man bättre kan följa eventuellt mätbara mål 

och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 20 Dnr 00010/2021  

Budget 2022  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet       

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av omsorgsnämnden har förvaltningen gjort ett underlag för 

budgetdiskussion 2022. Under 2019 fattade omsorgsnämnden ett antal beslut 

om striktare riktlinjer för hemtjänstinsatser och nya riktlinjer för insats vård-

och omsorgsboende. 

 

Ett stort arbete påbörjades för att tillskapa nya rutiner och arbetssätt i såväl 

myndighet som verkställighet. 

  

Inom hela omsorgsförvaltningen har olika strategier tagits fram för att 

synliggöra både behov och möjligheter till effektivitet och effektivitetsmått.  

 

Utfallet 2021 visar på ett mycket lägre underskott än tidigare aviserat. 

Förvaltningen ser att flera pågående arbeten har visat resultat.  

 

Förvaltningen önskar att pågående arbeten/strategier kan fortsätta under 

våren 2022 och följas i prognosarbetet utan nya politiska beslut. Behövs nya 

beslut inför 2023 kan dessa tas fram under tidig höst 2022.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 2 februari 2022. 

Protokoll ON 2022-02-09 § 13 Budget 2022. 

Protokoll KS 2022-01-13 § 2 Redovisning från omsorgsnämnden och 

arbetsmarknad- och socialnämnden som gör att verksamhetens kostnadsnivå 

överensstämmer med ramen för 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.    
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Beslutsexpediering 

Akt   
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§ 21 Dnr 00100/2021  

Budget 2023 samt ELP 2024-2025 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Inspel till budgetdialog godkänns 

 

2. Uppdrar till ordförande att på budgetdialogen presentera lista på 

kvalitetsförbättrande åtgärder som kan göras med en eventuellt utökad 

ram         

Sammanfattning av ärendet 

I den nya budgetprocessen få varje nämnd möjlighet att göra ett inspel till 

budgetdialog. Omsorgsnämnden har diskuterat förvaltningens förslag och 

kommit fram till ett inspel till budgetdialog. 

 

Omsorgsnämnden har också diskuterat en lista på kvalitetsförbättrande 

åtgärder som kan göras med en eventuellt utökad ram: 

 
 Utökning av nyckeltal budget för att ”förtäta” personal på VoBo, 

måltidsombud för ökad kvalité kring måltider på VoBo 

 Projekt för att bl.a. ta bort behovet av delade turer 

 Återkommande utbildningsinsatser i ”Rehabiliterande arbetssätt” för alla 

medarbetare inom OF             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 februari 2022. 

Inspel i budgetdialog från omsorgsnämnden diarieförd 11 februari 2022. 

Protokoll ON 2022-02-09 § 14 Budget 2023 samt ELP 2024-2025.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att inspel till budget dialog godkänns. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden uppdrar till ordförande att 

på budgetdialogen presentera lista på kvalitetsförbättrande åtgärder som kan 

göras med en eventuellt utökad ram. 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

16(26) 

Datum 

2022-02-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

inspel till budgetdialog godkänns och finner att omsorgsnämnden bifaller 

detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

omsorgsnämnden uppdrar till ordförande att på budgetdialogen presentera 

lista på kvalitetsförbättrande åtgärder som kan göras med en eventuellt 

utökad ram och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

17(26) 

Datum 

2022-02-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 00105/2021  

För yttrande till omsorgsnämnden gällande 
medborgarförslag gällande kommunal tvätt 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden ställer sig positiv till en utredning av möjligheterna till  

    hantering och tvätt av arbetskläder i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämndens verksamheter har arbetskläder av både hygien och 

arbetsmiljö skäl. Förvaltningen har via upphandling både hyrt och lagt ut 

tvätt av arbetskläder. Den tjänsten kostar idag ca 2 MSEK per år. 

  

Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att skapa arbetstillfällen i Ljusdals 

kommun under förutsättning att tjänsten inte blir dyrare och håller de 

hygienkrav som finns.  

Beslutsunderlag 

Yttrande gällande Medborgarförslag om kommunal tvätt daterad 7 februari 

2022 

Medborgarförslag gällande kommunal tvätt diarieförd 29 december 2021. 

Protokoll KF 2021-11-22 § 152 Medborgarförslag 

Yrkanden 

László Gönczi (MP): Yrkar på bifall till förvaltningens förslag.    

Propositionsordning 

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

bifalla förvaltningens förslag. Ordföranden finner att omsorgsnämnden 

bifaller detta.     

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt      
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

18(26) 

Datum 

2022-02-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23 Dnr 00109/2019  

Sjukfrånvaro 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar sjukfrånvaro till och med kvartal 4, 2021. Första 

kvartalet var i stora delar påverkat av pandemin, sjukfrånvaron gick sedan 

ner för att gå upp igen kvartal 4. Frånvaron påverkas fortfarande till stor del 

av Covid-19 och de rekommendationer som följs för att undvika smitta.       

             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 februari 2022. 

Sjukfrånvarostatistik OF 2020-2021 diarieförd 4 februari 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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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

19(26) 

Datum 

2022-02-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 00021/2022  

Digital ärendehantering 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Regler för digital ärendehantering- Treserva antas 

      

2.   Reglerna ska gälla från och med 1 april 2022           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade i augusti 2021 ett generellt gallringsbeslut 

gällande gallring av scannade pappershandlingar hos myndigheter i Ljusdals 

kommun.  

 

Beslutet ligger till grund för detta dokument som redogör för hur det 

generella gallringsbeslutet ska gälla för det verksamhetsspecifika systemet 

Treserva. Samtliga enheter som använder systemet ska använda 

tillämpningsreglerna från den 1 april 2022.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 3 februari 2022. 

Förslag regler digital ärendehantering Treserva Ljusdal diarieförd 3 februari 

2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen för verkställande 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

20(26) 

Datum 

2022-02-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 00044/2021  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen kvartal 4 2021  

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 4:e kvartalet 2021 fanns totalt 5 rapporteringar till Inspektionen för vård 

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

3 månader. 

 

Lagrum SoL ÄLDREOMSORG 

 

Vård-och omsorgsboende: Ett ärende inrapporterade. Ärendet är verkställt.  

 

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 korttidsplats i annan kommun. 

 

Lagrum LSS STÖD OCH OMSORG 

 

9§5 Avlösarservice i hemmet: Ett ärende inrapporterat. 

Resursbrist – ej hittat lämplig uppdragstagare 

 

9§4 Kontaktperson: Ett ärenden inrapporterat. Ärendet är verkställt from 

211202. 

 

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

erbjuden en lägenhet, men tackat nej. 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(26) 

Datum 

2022-02-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 13 januari 2022.  

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 att 

sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens 

revisorer för kännedom och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

diagrammet ”Antal dagar från beslut VoBo” från dagens månadsuppföljning 

skickas med till kommunfullmäktige för kännedom och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Revisorer 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(26) 

Datum 

2022-02-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr 00017/2022  

Ärendegranskning delegeringsbeslut 
handläggarverksamheten lagen om särskilt stöd 2022  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av omsorgsnämnden har undertecknad granskat en utredning 

med tillhörande bedömning och beslut utförd av biståndshandläggare för 

lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Vid 

granskningen har granskningsmall myndighetsbeslut LSS, fastställd av 

omsorgsförvaltningen, använts. 

 

Syftet med ärendegranskning är att bedöma om utredningen är rättssäker 

samt att skapa en samstämmighet mellan biståndshandläggare i deras 

utredningar, bedömningar och beslut. 

 

Ärendegranskningen denna gång gäller ett gynnande beslut i barnärende 

utifrån inkommen ansökning om insats enligt lagen (1993:387) om stöd och 

service för vissa funktionshindrade, LSS.  

 

Utredningen bedöms vara rättssäker.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 28 januari 2022. 

Granskningsmall diarieförd 28 januari 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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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(26) 

Datum 

2022-02-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 00008/2022  

Ärenden för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet  

Sammanfattning av ärendet 

För ett lättare igenkännande avser förvaltningen i samråd med ordförande att 

i de flesta fall använda förkortningen "Sä bo" i stället för "Vo bo" när det 

gäller särskilt boende. 

 

    

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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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

24(26) 

Datum 

2022-02-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 00009/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 16 februari 2022 finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

Kommunstyrelsen 2022-01-13 § 8 Gallring av handlingar i verksamhets-

systemet Treserva 

 

Beslut: 

1. Avslutade ärenden/handlingar tillhörande tidigare omsorgsnämnd (från 1  

    januari 2011 till och med 31 december 2018) får gallras i verksamhets 

    systemet Treserva. Samma ansvarsfördelning som gäller från och med  

    1 januari 2019 mellan omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och         

    socialnämnden tillämpas. 

 

2. Gallring avser främst digitala men även fysiska ärenden/handlingar. 

 

3. Gallring sker enligt arkivlagen, Riksarkivets allmänna råd om bevarande   

    och gallring av handlingar för de berörda verksamheterna samt  

    dokumenthanteringsplan        

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 februari 2022. 

Protokoll KS 2022-01-13 § 8 Gallring av handlingar i verksamhetssystemet 

Treserva.  

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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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

25(26) 

Datum 

2022-02-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 00007/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har delgivits delegeringsbeslut fattade i januari 2022          

Sammanfattning av ärendet 

Lista redovisas, diarieförd den 4 februari 2022, över delegeringsbeslut 

fattade i januari 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 4 februari 2022. 

Delegeringsbeslut januari - översikt diarieförd 4 februari 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 

delgivits delegeringsbeslut fattade i januari 2022 och finner att nämnden 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

26(26) 

Datum 

2022-02-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Initiativärende gällande genomlysning av beviljad färdtjänst remitteras 

till omsorgsförvaltningen att presentera på närmast möjliga sammanträde  

 

2. Informationen har noterats till protokollet   

Sammanfattning av ärendet 

Ett initiativärende har 20220214 inkommit från Elisabet Thorén (C) och 

Barbro Andin Mattsson (C) med yrkande om att omsorgsförvaltningen gör 

en genomlysning av beviljad färdtjänst.  

 

Ledamöter har ställt frågan vad som händer med budgeten när ärenden 

flyttas mellan nämnder .  

Beslutsunderlag 

Initiativärende 20220214 från Elisabet Thorén (C) och Barbro Andin 

Mattsson (C) gällande genomlysning av beviljad färdtjänst.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att genomlysning av beviljad färdtjänst 

remitteras till omsorgsförvaltningen att presentera på närmast möjliga 

sammanträde. 

Propositionsordning 

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

genomlysning av beviljad färdtjänst remitteras till omsorgsförvaltningen att 

presentera på närmast möjliga sammanträde och finner att omsorgsnämnden 

bifaller detta. 

 

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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§ 15 Dnr 00004/2022  


Godkännande av dagordning 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkänns 


 


2. Noterat till protokollet att Elisabet Thorén (C) och Barbro Andin Mattsson  


    (C) har inkommit med ett initiativärende daterat 20220214 gällande att  


    ändra organiseringen av personliga assistenter 


 


3. Initiativärende gällande att ändra organiseringen av personliga assistenter  


    har av ordförande hänskjutits till nästa ärendeberedning    


Yrkanden 


Elisabet Thorén (C) yrkar på att det noteras i protokollet att Elisabet Thorén 


(C) och Barbro Andin Mattsson (C) har inkommit med ett initiativärende 


daterat 20220214 gällande att ändra organiseringen av personliga assistenter. 


 


László Gönczi (MP) påtalar att initiativärendet har av ordförande hänskjutits 


till nästa ärendeberedning       


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Elisabet Thorén (C)  


yrkande om att det noteras i protokollet att Elisabet Thorén (C) och Barbro 


Andin Mattsson (C) har inkommit med ett initiativärende daterat 20220214 


gällande att ändra organiseringen av personliga assistenter och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt påtalande att 


initiativärende gällande att ändra organiseringen av personliga assistenter har 


av ordförande hänskjutits till nästa ärendeberedning och finner att omsorgs-


nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 16 Dnr 00005/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att redovisa en helhetsbild av   


    formalia och arbetet gällande ”heltidsresan”  


Sammanfattning av ärendet 


 Pandemiläget – fortsatt riskreducerande åtgärder 


 Rekryteringar i förvaltningen 


 Heltidsresan             


Beslutsunderlag 


Förvaltningen skrivelse daterad 7 februari 2022 


Yrkanden 


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


redovisa en helhetsbild av formalia och arbetet gällande ”heltidsresan”.   


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 omsorgsförvaltningen att redovisa en helhetsbild av formalia och 


arbetet gällande ”heltidsresan” och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  
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§ 17 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation VoBo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Etableringssamordnare Simon Rosell deltar och informerar hur arbetet 


fortlöper kring detaljplaner på Östernäsområdet. Förvaltningen kommer att 


till omsorgsnämnden i mars ha en uppdaterad analys av behovet av 


boendeplatser ser ut och när i tid behovet kommer att uppstå.             


             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 8 februari 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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§ 18 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen innehåller ett bildspel som innehåller den information 


som tidigare delades upp i flera olika dokument i samma ärende. 


 


Bildspelet innehåller 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 särskilda 


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


samt tillgängliga platser.  


 


Under 2021 togs en budgetuppföljning fram på månadsbasis. Det tas, i 


enlighet med nya ekonomistyrningsregler, bort och ersätts av fyra upp-


följningsrapporter som alla inkluderar en årsprognos. Dessa ges enligt nedan 


tidsplan.  Rapporten och helårsprognosen presenteras på efterföljande 


nämnd. 


 
Uppföljningsrapport per 2101-2102 samt Prognos 1 den 10 mars 2022


Uppföljningsrapport per 2101-2104 samt Prognos 2 den 10 maj 2022


Delårssrapport  per 2101-2108 samt Prognos 3 den 16 september 2022


Uppföljningsrapport  per 2101-2110 samt Prognos 4 den 8 november 2022  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 februari 2022. 


Månadsuppföljning kostnadsdrivare diarieförd 15 januari 2022.  







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


8(26) 


Datum 


2022-02-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


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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§ 19 Dnr 00002/2021  


Bokslut 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1.  Godkänna årsredovisningen 2021 och skicka den till kommunfullmäktige 


 


2.  Godkänna Bokslut och verksamhetsredovisningen (tertialrapport 3) 2021     


 


3.  Uppdra till omsorgsförvaltningen att vidareutveckla arbetet med  


     verksamhetsredovisningen så att man bättre kan följa eventuellt mätbara  


     mål    


Sammanfattning av ärendet 


Helårsbokslut 2021  


 


Med utgångspunkt i redovisningen per 31 december 2021 har ett 


helårsbokslut gjorts för Omsorgsnämnden. Bokslutet visar på ett underskott 


om 444 tkr.  


 


Under årets första månader och även de sista månaderna har budgetarbetet 


försvårats på grund av svårigheter att urskilja pandemipåverkan från 


verksamhetens underliggande kostnader och intäkter. 


 


Avvikande poster som påverkar hela förvaltningen är kostnader och intäkter 


relaterade till covid-19 samt de retroaktivt utbetalade månadslönerna i början 


av 2021. 


 


Intäkter i form av statliga bidrag relaterade till sjuklöner har erhållits i olika 


omfattning under året. En annan stor covid-19-relaterad intäkt som erhållits 


under 2021 har varit för skyddsutrustning. 


 


Omsorgsnämndens politiska verksamhet, går med en positiv avvikelse om 


171 tkr. 


 


Verksamhetsstöd och biståndshandläggning redovisar ett negativt resultat 


om 656 tkr, på grund av tillfällig konsult inom handläggarenheten. 
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Färdtjänst och glesbygdsservice visar en positiv avvikelse om 212 tkr, 


färdtjänst har haft ett minskat resande på grund av covid-19 under 2021. 


 


Stöd och omsorg redovisar på övergripande nivå en positiv avvikelse om      


1 984 tkr. 


 


Gruppbostäder inom SO gör en negativ avvikelse på 187 tkr, framförallt på 


grund av ökad bemanning då daglig verksamhet varit stängd i perioder under 


2021. 


 


Inom personlig assistans tillkom ett par ärenden i början av året och flera 


under hösten 2021. Resultatet visar ett underskott på 1 713 tkr. 


 


Socialpsykiatrin visar ett överskott om drygt 1 156 tkr. Dagverksamheten 


Bryggan har varit stängd i perioder och ett effektiviseringsarbete har pågått 


under året för Pelaren och boendestöd. 


 


Stöd och omsorg övrigt visar ett överskott om 2 728 tkr. Detta beror på att 


Hantverkargården varit stängd och fritidsverksamheter ej varit frekvent 


under pandemin. Servicebostäderna har under året arbetat med 


effektivisering och bemanningsplanering. 


 


Äldreomsorgen visar en negativ avvikelse om 2 331 tkr.   


Vård-och omsorgsboenden har ett negativt resultat om 1 491 tkr. Det härrör 


framförallt från att det bedrivits kohortvård, extra personal, retroaktiva 


månadslöner och höga sjuktal. Det är en stor spridning mellan enheterna och 


här har arbetet fortsatt för att minska behovet av vikarier och få ned 


kostnaderna. 


 


Hemtjänsten har under 2021 haft en minskning av insatser. Bokslutet för 


hemtjänsten visar dock på ett underskott om 1 055 tkr. Nattinsatserna har 


varit för lågt budgeterade då utökning av personalstyrkan var nödvändig i 


början av 2021. Hemtjänsten har arbetat med att vara effektiv i planering av 


insatser och det har gett resultat. 


 


Hemsjukvården redovisar ett underskott om 2 346 tkr. Här är det framförallt 


köp av konsulter för rehab organisationen samt sjuksköterskor under 


sommaren. Under hösten har rehab organisationen kunnat anställa och klarar 


sig utan konsult. 


 


Övrigt posten visar en positiv avvikelse om 1 677 tkr. Den positiva 


avvikelsen under denna rubrik är dagverksamheterna som under en stor del 


av året varit stängda. 
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Arbetet fortsätter med de strukturella förändringar som tidigare beslutats. 


Äldreomsorgen har lagt ner vård- och omsorgsboendeplatser. Ett stort arbete 


har pågått inom myndighet där de arbetat fram nya rutiner och arbetssätt för 


att möta de politiskt beslutade riktlinjerna för biståndsbedömning. 


Förvaltningen ser effekt på dessa arbeten under 2021.  


 


Stöd och omsorg har gjort ett effektiviseringsarbete som har fått effekt under 


2021. 


 


Det råder en liten osäkerhet i alla delar av omsorgsförvaltningen, utifrån den 


pandemi som varit och till viss del fortfarande pågår. Sjukfrånvaron gick ner 


under mitten av 2021 för att under sista kvartalet åter stiga. 


 


I övrigt följer förvaltningen utvecklingen av beslutade och verkställda 


hemtjänsttimmar, antalet personlig assistans ärenden och köp av platser inom 


socialpsykiatri. 


 


OMSORGSNÄMND Utfall 2020 Utfall 


2021


Budget  


2021


Avv mot 


budget 


2021


NÄMND 907 875 1 046 171


VERK.STÖD/BISTÅNDSHANDL. 18 373 16 874 16 218 -656


FÄRDTJÄNST/GLESB.SERVICE 3 346 3 059 3 271 212


FÖRENINGSBIDRAG 301 276 361 85


INTRAPRENAD RAMSJÖ -791 609 704 95


STÖD & OMSORG 104 192 110 423 112 407 1 984


Gruppbostäder 18 894 19 880 19 693 -187


Personlig assistans 19 859 23 182 21 469 -1 713


Socialpsyk 17 034 18 469 19 625 1 156


SO övrigt (daglig verksamh, 


ledsagare,


korttidsboende mm)


48 405 48 892 51 620 2 728


ÄLDREOMSORG 312 834 305 492 303 161 -2 331


Vård- och omsorgsboende 138 716 134 346 132 855 -1 491


Hemtjänst (LOV, Natt, avgifter) 91 957 101 181 100 126 -1 055


Hemsjukvård 45 062 46 385 44 039 -2 346


ÄO övrigt (dagverk, anhörigstöd, 


larm, ledning mm) 37 099 23 580 26 141 1 676


SUMMA 439 163 437 612 437 168 -444


Årsbokslut ON 2021
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Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9  februari 2022 


Bokslut ON 2021 drift diarieförd 9 februari 2022 


Bokslut ON 2021 investeringar diarieförd 9 februari 2022. 


Bokslut 2021 ON-boken diarieförd 9 februari 2022 


Tertialrapport 3 Verksamhetsberättelse ON 2021 diarieförd 10 februari 2022.  


Yrkanden 


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


vidareutveckla arbetet med verksamhetsredovisningen så att man bättre kan 


följa eventuellt mätbara mål.      


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att godkänna årsredovisningen 2021 och skicka den 


vidare till kommunfullmäktige och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att godkänna bokslut och verksamhetsredovisningen 


(tertialrapport 3) 2021 och finner att nämnden bifaller detta. 


 


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


uppdra till omsorgsförvaltningen att vidareutveckla arbetet med 


verksamhetsredovisningen så att man bättre kan följa eventuellt mätbara mål 


och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


13(26) 


Datum 


2022-02-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 20 Dnr 00010/2021  


Budget 2022  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet       


Sammanfattning av ärendet 


På uppdrag av omsorgsnämnden har förvaltningen gjort ett underlag för 


budgetdiskussion 2022. Under 2019 fattade omsorgsnämnden ett antal beslut 


om striktare riktlinjer för hemtjänstinsatser och nya riktlinjer för insats vård-


och omsorgsboende. 


 


Ett stort arbete påbörjades för att tillskapa nya rutiner och arbetssätt i såväl 


myndighet som verkställighet. 


  


Inom hela omsorgsförvaltningen har olika strategier tagits fram för att 


synliggöra både behov och möjligheter till effektivitet och effektivitetsmått.  


 


Utfallet 2021 visar på ett mycket lägre underskott än tidigare aviserat. 


Förvaltningen ser att flera pågående arbeten har visat resultat.  


 


Förvaltningen önskar att pågående arbeten/strategier kan fortsätta under 


våren 2022 och följas i prognosarbetet utan nya politiska beslut. Behövs nya 


beslut inför 2023 kan dessa tas fram under tidig höst 2022.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 2 februari 2022. 


Protokoll ON 2022-02-09 § 13 Budget 2022. 


Protokoll KS 2022-01-13 § 2 Redovisning från omsorgsnämnden och 


arbetsmarknad- och socialnämnden som gör att verksamhetens kostnadsnivå 


överensstämmer med ramen för 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.    
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Beslutsexpediering 


Akt   
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§ 21 Dnr 00100/2021  


Budget 2023 samt ELP 2024-2025 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Inspel till budgetdialog godkänns 


 


2. Uppdrar till ordförande att på budgetdialogen presentera lista på 


kvalitetsförbättrande åtgärder som kan göras med en eventuellt utökad 


ram         


Sammanfattning av ärendet 


I den nya budgetprocessen få varje nämnd möjlighet att göra ett inspel till 


budgetdialog. Omsorgsnämnden har diskuterat förvaltningens förslag och 


kommit fram till ett inspel till budgetdialog. 


 


Omsorgsnämnden har också diskuterat en lista på kvalitetsförbättrande 


åtgärder som kan göras med en eventuellt utökad ram: 


 
 Utökning av nyckeltal budget för att ”förtäta” personal på VoBo, 


måltidsombud för ökad kvalité kring måltider på VoBo 


 Projekt för att bl.a. ta bort behovet av delade turer 


 Återkommande utbildningsinsatser i ”Rehabiliterande arbetssätt” för alla 


medarbetare inom OF             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 februari 2022. 


Inspel i budgetdialog från omsorgsnämnden diarieförd 11 februari 2022. 


Protokoll ON 2022-02-09 § 14 Budget 2023 samt ELP 2024-2025.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att inspel till budget dialog godkänns. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden uppdrar till ordförande att 


på budgetdialogen presentera lista på kvalitetsförbättrande åtgärder som kan 


göras med en eventuellt utökad ram. 
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Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


inspel till budgetdialog godkänns och finner att omsorgsnämnden bifaller 


detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


omsorgsnämnden uppdrar till ordförande att på budgetdialogen presentera 


lista på kvalitetsförbättrande åtgärder som kan göras med en eventuellt 


utökad ram och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 22 Dnr 00105/2021  


För yttrande till omsorgsnämnden gällande 
medborgarförslag gällande kommunal tvätt 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden ställer sig positiv till en utredning av möjligheterna till  


    hantering och tvätt av arbetskläder i kommunen 


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämndens verksamheter har arbetskläder av både hygien och 


arbetsmiljö skäl. Förvaltningen har via upphandling både hyrt och lagt ut 


tvätt av arbetskläder. Den tjänsten kostar idag ca 2 MSEK per år. 


  


Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att skapa arbetstillfällen i Ljusdals 


kommun under förutsättning att tjänsten inte blir dyrare och håller de 


hygienkrav som finns.  


Beslutsunderlag 


Yttrande gällande Medborgarförslag om kommunal tvätt daterad 7 februari 


2022 


Medborgarförslag gällande kommunal tvätt diarieförd 29 december 2021. 


Protokoll KF 2021-11-22 § 152 Medborgarförslag 


Yrkanden 


László Gönczi (MP): Yrkar på bifall till förvaltningens förslag.    


Propositionsordning 


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


bifalla förvaltningens förslag. Ordföranden finner att omsorgsnämnden 


bifaller detta.     


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt      
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§ 23 Dnr 00109/2019  


Sjukfrånvaro 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen redovisar sjukfrånvaro till och med kvartal 4, 2021. Första 


kvartalet var i stora delar påverkat av pandemin, sjukfrånvaron gick sedan 


ner för att gå upp igen kvartal 4. Frånvaron påverkas fortfarande till stor del 


av Covid-19 och de rekommendationer som följs för att undvika smitta.       


             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 7 februari 2022. 


Sjukfrånvarostatistik OF 2020-2021 diarieförd 4 februari 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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§ 24 Dnr 00021/2022  


Digital ärendehantering 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Regler för digital ärendehantering- Treserva antas 


      


2.   Reglerna ska gälla från och med 1 april 2022           


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen fattade i augusti 2021 ett generellt gallringsbeslut 


gällande gallring av scannade pappershandlingar hos myndigheter i Ljusdals 


kommun.  


 


Beslutet ligger till grund för detta dokument som redogör för hur det 


generella gallringsbeslutet ska gälla för det verksamhetsspecifika systemet 


Treserva. Samtliga enheter som använder systemet ska använda 


tillämpningsreglerna från den 1 april 2022.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 3 februari 2022. 


Förslag regler digital ärendehantering Treserva Ljusdal diarieförd 3 februari 


2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 


omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen för verkställande 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


20(26) 


Datum 


2022-02-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 25 Dnr 00044/2021  


Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen kvartal 4 2021  


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 4:e kvartalet 2021 fanns totalt 5 rapporteringar till Inspektionen för vård 


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


3 månader. 


 


Lagrum SoL ÄLDREOMSORG 


 


Vård-och omsorgsboende: Ett ärende inrapporterade. Ärendet är verkställt.  


 


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 korttidsplats i annan kommun. 


 


Lagrum LSS STÖD OCH OMSORG 


 


9§5 Avlösarservice i hemmet: Ett ärende inrapporterat. 


Resursbrist – ej hittat lämplig uppdragstagare 


 


9§4 Kontaktperson: Ett ärenden inrapporterat. Ärendet är verkställt from 


211202. 


 


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


erbjuden en lägenhet, men tackat nej. 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


21(26) 


Datum 


2022-02-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 13 januari 2022.  


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 att 


sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens 


revisorer för kännedom och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


diagrammet ”Antal dagar från beslut VoBo” från dagens månadsuppföljning 


skickas med till kommunfullmäktige för kännedom och finner att omsorgs-


nämnden bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering 


Revisorer 


Kommunstyrelsen 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


22(26) 


Datum 


2022-02-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 26 Dnr 00017/2022  


Ärendegranskning delegeringsbeslut 
handläggarverksamheten lagen om särskilt stöd 2022  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


På uppdrag av omsorgsnämnden har undertecknad granskat en utredning 


med tillhörande bedömning och beslut utförd av biståndshandläggare för 


lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Vid 


granskningen har granskningsmall myndighetsbeslut LSS, fastställd av 


omsorgsförvaltningen, använts. 


 


Syftet med ärendegranskning är att bedöma om utredningen är rättssäker 


samt att skapa en samstämmighet mellan biståndshandläggare i deras 


utredningar, bedömningar och beslut. 


 


Ärendegranskningen denna gång gäller ett gynnande beslut i barnärende 


utifrån inkommen ansökning om insats enligt lagen (1993:387) om stöd och 


service för vissa funktionshindrade, LSS.  


 


Utredningen bedöms vara rättssäker.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 28 januari 2022. 


Granskningsmall diarieförd 28 januari 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 


23(26) 


Datum 


2022-02-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 27 Dnr 00008/2022  


Ärenden för kännedom 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet  


Sammanfattning av ärendet 


För ett lättare igenkännande avser förvaltningen i samråd med ordförande att 


i de flesta fall använda förkortningen "Sä bo" i stället för "Vo bo" när det 


gäller särskilt boende. 


 


    


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(26) 


Datum 


2022-02-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 28 Dnr 00009/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämndens sammanträde den 16 februari 2022 finns följande 


protokoll för kännedom: 


 


Kommunstyrelsen 2022-01-13 § 8 Gallring av handlingar i verksamhets-


systemet Treserva 


 


Beslut: 


1. Avslutade ärenden/handlingar tillhörande tidigare omsorgsnämnd (från 1  


    januari 2011 till och med 31 december 2018) får gallras i verksamhets 


    systemet Treserva. Samma ansvarsfördelning som gäller från och med  


    1 januari 2019 mellan omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och         


    socialnämnden tillämpas. 


 


2. Gallring avser främst digitala men även fysiska ärenden/handlingar. 


 


3. Gallring sker enligt arkivlagen, Riksarkivets allmänna råd om bevarande   


    och gallring av handlingar för de berörda verksamheterna samt  


    dokumenthanteringsplan        


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 7 februari 2022. 


Protokoll KS 2022-01-13 § 8 Gallring av handlingar i verksamhetssystemet 


Treserva.  


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 


25(26) 


Datum 


2022-02-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 29 Dnr 00007/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden har delgivits delegeringsbeslut fattade i januari 2022          


Sammanfattning av ärendet 


Lista redovisas, diarieförd den 4 februari 2022, över delegeringsbeslut 


fattade i januari 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 4 februari 2022. 


Delegeringsbeslut januari - översikt diarieförd 4 februari 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 


delgivits delegeringsbeslut fattade i januari 2022 och finner att nämnden 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


26(26) 


Datum 


2022-02-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 30 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Initiativärende gällande genomlysning av beviljad färdtjänst remitteras 


till omsorgsförvaltningen att presentera på närmast möjliga sammanträde  


 


2. Informationen har noterats till protokollet   


Sammanfattning av ärendet 


Ett initiativärende har 20220214 inkommit från Elisabet Thorén (C) och 


Barbro Andin Mattsson (C) med yrkande om att omsorgsförvaltningen gör 


en genomlysning av beviljad färdtjänst.  


 


Ledamöter har ställt frågan vad som händer med budgeten när ärenden 


flyttas mellan nämnder .  


Beslutsunderlag 


Initiativärende 20220214 från Elisabet Thorén (C) och Barbro Andin 


Mattsson (C) gällande genomlysning av beviljad färdtjänst.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att genomlysning av beviljad färdtjänst 


remitteras till omsorgsförvaltningen att presentera på närmast möjliga 


sammanträde. 


Propositionsordning 


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


genomlysning av beviljad färdtjänst remitteras till omsorgsförvaltningen att 


presentera på närmast möjliga sammanträde och finner att omsorgsnämnden 


bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


  Beslutsexpediering, Akt         





