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§ 1 Dnr 00001/2023  

Godkännande av dagordning 2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns      

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsammanträdet startar med en presentation av de nya ledamöterna och 

de ersättare som är på plats samt förvaltningsledning. En representant från 

oppositionen förslås vara med på ärendeberedningarna. 

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 2 Dnr 00020/2023  

Information i omsorgsnämnden 2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet         

Sammanfattning av ärendet 

Den första januari 2023 tillträdde omsorgsnämnden. Det innebär att det 

första sammanträdet är den 25 januari.  

 

Omsorgsnämnden informeras om: 

 Sammanträdesdagar 2023 

 Handläggning och jäv 

 Lagar som reglerar nämndens beslutsfattande 

 Information om sekretess i omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 17 januari 2023. 

Handläggning, jäv och lagar presentation omsorgsnämnd diarieförd 17 

januari 2023. 

Information om sekretess i omsorgsnämnden diarieförd 5 januari 2023 

Tystnadspliktsförbindelse, information om lagar diarieförd 17 januari 2019. 

Protokoll ON 2022-10-19 § 141 Sammanträdesdagar 

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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§ 3 Dnr 00008/2023  

Val och förordnanden mandatperioden 2023-2026 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet      

Sammanfattning av ärendet 

Information om val och ersättares inkallandeordning: 

 

Protokoll KF 2022-12-28 § 191 Val av ledamöter och ersättare, inklusive 

ordförande och 1:e vice ordförande, till omsorgsnämnden, 

mandatperioden 2023-2026 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

Till ledamöter väljs: 

Maud Jonsson (L) 

Marie-Louise Hellström (LB) 

Thomas Evensson (M) 

Jens Furuskog (SD) 

Per-Gunnar Larsson (S) 

Birgitta Backman (S) 

Elisabet Thorén (C) 

 

2. Till ersättare väljs 

 

Susanne Samuelsson (M) 

Sven Persson (SD) 

Sarah Andersson (L) 

Eva-Marie Forslin (LB) 

Annika Träffe (S) 

Kristoffer Kavallin (MP) 

Stina Larsson (C) 

 

3. Till ordförande väljs Maud Jonsson (L). 

 

4. Till vice ordförande väljs Marie-Louise Hellström (LB) 
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Protokoll KF 2022-12-28 § 185 Ordning för inkallande av ersättare till 

tjänstgöring i styrelser och nämnder 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla  

    för de val av styrelser och nämnder som förrättas av kommunfullmäktige  

    28 december 2022: 

 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan 

angiven partigruppsordning: 

 

KD  KD, M, L, LB, SD, MP, V, S, C 

M M, L, LB, SD, KD, C, S, MP, V 

SD SD, LB, M, KD, L, V, C, MP, S 

LB LB, SD, M, KD, L, MP, V, S, C 

L L, M, KD, LB, SD, C, MP, S, V 

S S, C, V, MP, M, L, KD, LB 

C C, S, V, MP, L, M, KD, LB 

V V, S, C, MP, M, L, KD, LB 

MP MP, V, C, S, M, L, KD, LB             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 16 januari 2023. 

Protokollsutdrag KF 2022-12-28 § 191 Val av ledamöter och ersättare, 

inklusive ordförande och 1:e vice ordförande, till omsorgsnämnden, 

mandatperioden 2023-2026 (7+7). 

Protokollsutdrag KF 2022-12-28 § 185 Ordning för inkallande av ersättare 

till tjänstgöring i styrelser och nämnder. 

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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§ 4 Dnr 00090/2022  

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Ljusdals kommun, mandatperioden 2023-2026  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats i protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Den 19 december 2022 fastställde kommunfullmäktige kommande 

mandatperiods reglemente för kommunens nämnder samt för omsorgs-

nämnden. Reglementena reglerar de arbetsuppgifter nämnd och förvaltning 

ska arbeta med och också kommunstyrelsens uppsiktsplikt.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 11 januari 2023. 

Reglemente Omsorgsnämnden - antaget KF 2022-12-19 § 172. 

Reglemente Ljusdals kommuns nämnder - fastställt 2022-12-19 § 167. 

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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§ 5 Dnr 00002/2023  

Förvaltningschefen informerar 2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

 Läget på förvaltningen  

 Rekryteringar som pågår bl a Välfärdstekniker, Rehabchef och chef 

för hemsjukvård  

 Organisationsskiss  omsorgsförvaltningen 

 ”Brobygget” omsorgsförvaltningens nya arbetssätt    

 Medarbetarundersökningen övergripande Omsorgsförvaltningen 

kommer att redovisas på kommande nämnd      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 17 januari 2023 

Protokoll KS 2023-01-12 § 5 Förslag från omsorgsnämnden att ändra 

ekonomistyrningsreglerna. Beslut 

Information organisation omsorgsförvaltningen 2023 diarieförd 17 januari 

2023 

Information om Brobygget diarieförd 17 januari 2023 

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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§ 6 Dnr 00019/2023  

Delegationsordning för omsorgsnämndens 
verksamheter från 2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delegationsordningen för omsorgsnämnden version 2023-01-25 antas          

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till delegationsordning för omsorgsnämnden bygger på den 

delegationsordning som togs fram 2019. Då gjordes ett omfattande arbete för 

att säkerställa en god delegering.  

 

Delegationsordningen har setts över gällande ny lagstiftning och 

förändringar av lagrum.  

 

Delegationsordningen är ett levande dokument så den kan komma att 

revideras med jämna mellanrum.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 17 januari 2023 

Delegationsordning ON version 25 januari 2023 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag om att anta delegationsordningen för 

omsorgsnämnden version 2023-01-25 och finner att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Omsorgsförvaltningen 

Akt 
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§ 7 Dnr 00007/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden är delgivna           

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförd den 13 januari 2023, över delegeringsbeslut 

fattade i december 2022 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och 

stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade 

(LSS) inom stöd och omsorg.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 16 januari 2023. 

Delegeringsbeslut december - översikt diarieförd 13 januari 2023.  

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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§ 8 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning kostnadsdrivare 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Frågan när månadsuppföljning kostnadsdrivare ska redovisas tas  

    till en beredning  

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.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 januari 2023. 

Månadsuppföljning december 2022 diarieförd 18 januari 2023. 

Yrkanden 

Maud Jonsson (L) yrkar på att frågan när månadsuppföljning 

kostnadsdrivare ska redovisas tas till en beredning. 

 

Per Gunnar Larsson (S): Bifall till Maud Jonssons yrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

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

Larssons yrkande att frågan när månadsuppföljning kostnadsdrivare ska 

redovisas tas till en beredning och finner att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

Protokoll ON 2023-01-25
(Signerat, SHA-256 D912A749FDC3DAAA5634749910310D9B2A80378A7400A1DA1072B2D35C775C35)

Sida 13 av 20



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

14(19) 

Datum 

2023-01-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr 00100/2021  

Budget 2023 samt ELP 2024-2025 och Verksamhets-
plan. Information 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1 Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Information för omsorgsnämnden i januari inför beslut av omsorgsnämnden i 

februari. 

Kommunfullmäktige fattade 28 november 2022 beslut om nämndernas 

budgetramar. Omsorgsnämndens budgetram för år 2023 uppgår till ca 481 

mkr. Förvaltningen beskriver i de bifogade underlagen ett förslag hur ramen 

har fördelats till de olika verksamheterna.  

Nämnden har tidigare tagit beslut om budgetfördelningen på två positioner  

vilket innebär att man inte tagit beslut om hur budgeten fördelats inom t.ex.  

Äldreomsorgen, med vissa undantag. I bifogade dokument beskriver  

förvaltningen hur fördelningen ser ut även under dessa två positioner för att  

ge insikt och förståelse.  

 

Omsorgsförvaltningens budgetförslag för 2023 innehåller statsbidrag på  

22Mkr som bidrar till att undvika besparingar som annars hade varit  

nödvändiga. Hur dessa bidrag ser ut 2024 är tyvärr inte helt tydligt eller  

färdiganalyserat. Den budget som läggs för 2023 behöver därför spegla det  

tuffare ekonomiska läge som bedöms komma de närmsta åren dock utan att  

lägga besparingskrav (utöver att hålla befintlig budget) på verksamheterna.  

Utöver de statsbidrag som anges ovan finns det även statsbidrag som  

förvaltningen ämnar söka för att möjliggöra andra satsningar. Tex så löper  

äldreomsorgslyftet, som möjliggör vidareutbildning, ytterligare ett år och det  

finns andra bidrag som kan hjälpa vid utveckling av nya arbetssätt. Detta  

skapar kostnader utöver budgeterat men som då möts av intäkterna från  

statsbidraget och ligger därmed obudgeterat.  

 

Av ramökning på 31.8Mkr har ca 3% gått till en omställningsbuffert, 5% gått  

till ”utökad” verksamhet som bedöms ge kostnadsminskningar på sikt (vilket  
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beskrivs under respektive verksamhetsområde i bifogade dokument), 14% 

har gått till buffert och resterande till kostnadsuppräkningar på befintlig 

verksamhet. Målsättningen för budgetprocessen 2023 var att lägga 1% av 

ramen som en buffert, budgetförslaget når nästan dit, 0,93%.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse information om budget 2023 samt verksamhetsplan 

daterad 19 januari 2023. 

Förslag driftsbudget ON 2023 diarieförd 18 januari 2023 

Driftsbudget resursfördelningsmodell förklarad diarieförd 18 januari 2023 

Förslag Verksamhetsplan ON 2023 diarieförd 16 januari 2023. 

Ekonomistyrningsregler Ljusdals kommun antagen 2021-12-13. 

Tillämpningsanvisningar till ekonomistyrningsregler fastställd 2022 03-14. 

Inspel i budgetdialogen 2023 antagen 2022-02-16. 

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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§ 10 Dnr 00058/2022  

Medborgarförslag gällande arbetsskor för 
vårdanställda 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden beslutar avslag på inköp av arbetsskor till  

    omvårdnadspersonal 

 

2. Omsorgsförvaltningen uppdras att utreda bidrag till arbetsskor för        

    omvårdnadspersonal     

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har att ta ställning till ett medborgarförslag angående 

arbetsskor till omvårdnadspersonal inom Ljusdals kommun.  

 

Förslagsställaren motiverar inköp av skor med att det finns en skaderisk i att 

använda skor som är icke ergonomiska i sin utformning då omvårdnads-

personal går mycket och ofta på hårt underlag. Förslagsställaren menar att 

”bra skor” ska kunna sänka sjukfrånvaron och hon anser inte att 

omvårdnadspersonal själva ska behöva bekosta detta. Bifogat förslaget finns 

en länk till en artikel som argumenterar för förslaget: 

https://www.vardfokus.se/nyheter/ergonomen-darfor-behover-vardpersonal-

bra-arbetsskor/ 

 

Inledningsvis ska konstateras att Omsorgsnämnden inte motsätter sig 

faktumet att bra arbetsskor är viktigt för den fysiska hälsan och kroppens 

välmående i övrigt.  

 

Det finns dock omständigheter som gör att Omsorgsförvaltningen bedömer 

att inköp av skor till anställda inte är att föredra.  

 

 Alla människor ser olika ut. Det har visat sig i kommuner som har testat 

att köpa skor till sina medarbetare att även om man, utefter avtals-

förhandlingar, har erbjudit flera olika sorters modeller och märken så är 

det ändå inte alla som kan använda sig av de skor som köpts in.  

 

Vid inköp av flertalet skomodeller till vårdpersonal har arbetsgivaren att ta 

ställning till hur, och i vilken omfattning, skorna ska brukas. Ska det vara 

Protokoll ON 2023-01-25
(Signerat, SHA-256 D912A749FDC3DAAA5634749910310D9B2A80378A7400A1DA1072B2D35C775C35)

Sida 16 av 20



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

17(19) 

Datum 

2023-01-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

obligatoriskt att använda dem på arbetsplatsen och hur hanterar 

arbetsgivaren om de skomodeller som köpts in, trots dess variation, ändå inte 

passar alla? Vem följer upp hur de inköpta skorna används och vad ska vara 

en eventuell påföljd om ställda krav inte efterlevs? 

 

 I Sverige har vi fyra årstider. Hemtjänstpersonal verkar i alla av dem. 

Fyra årstider kräver fyra olika modeller av skor för att fylla sitt syfte. 

Även de som arbetar på särskilda boenden eller personlig assistans 

tillbringar viss del av sin arbetstid utomhus. Var dras en gräns för hur 

stor del av arbetet som de facto kräver fler par skor för olika bruk? 

 

Omsorgsförvaltningen ställer sig dock positiv till förslaget att utreda ett 

skobidrag till vårdpersonalen inom Ljusdals kommun. Omsorgsförvaltningen 

ser att den kostnad som det kan komma att medföra ändå skulle kunna vara 

försvarbar i syfte att förebygga arbetsskador samt ge vårdpersonalen bättre 

förutsättningar i sitt yrkesutövande. Vidare ser Omsorgsförvaltningen att ett 

skobidrag skulle kunna ge vårdpersonalen ytterligare motivation när vi nu 

går in i ett skede med ett förändrat arbetssätt inom hela förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 11 november 2022. 

Medborgarförslag gällande arbetsskor för vårdanställda diarieförd 9 juni 

2022.  

Yrkanden 

Maud Jonsson (L) och Jens Furuskog (SD): bifall till omsorgsförvaltningens 

förslag att besluta avslag på inköp av arbetsskor till omvårdnadspersonal 

 

Maud Jonsson (L) Yrkar på att omsorgsförvaltningen uppdras att utreda 

bidrag till arbetsskor för omvårdnadspersonal. 

 

Elisabet Thorén (C), Marie-Louise Hellström (LB) och Jens Furuskog (SD): 

Bifall till Maud Jonssons yrkande att omsorgsförvaltningen uppdras att 

utreda bidrag till arbetsskor för omvårdnadspersonal.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras bifall 

till omsorgsförvaltningens förslag att besluta avslag på inköp av arbetsskor 

till omvårdnadspersonal och finner att nämnden bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 

yrkande att omsorgsförvaltningen uppdras att utreda bidrag till arbetsskor för 

omvårdnadspersonal och finner att nämnden bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Kristoffer Kavallin (MP) vill ha följande antecknat till protokollet: Jag anser 

att det är en självklarhet att arbetsgivaren ska tillhandahålla den utrustning 

som behövs för att arbetstagaren ska kunna utföra arbetet utan risk för liv 

och hälsa. 

 

Beslutsexpediering 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 11 Dnr 00007/2023  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats i protokollet    

Sammanfattning av ärendet 

Elisabet Thorén (C) ställer frågor om aktuell debatt om minutstyrning i 

hemtjänsten och uppdatering kring frågan om nattkameror i hemtjänsten. 

Förvaltningschef Ingrid Sundström besvarar frågorna.   
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Plats och tid Ljusdalssalen, onsdagen den 25 januari 2023 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


Maud Jonsson (L), Ordförande 


Marie-Louise Hellström (LB), 1:e vice ordförande 


Thomas Evensson (M) 


Jens Furuskog (SD) 


Birgitta Backman (S) 


Per Gunnar Larsson (S) 


Elisabet Thorén (C) 


 
 Ej tjänstgörande ersättare 


Sven Persson (SD) 


Kristoffer Kavallin (MP) 


Stina Larsson (C) 


 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef 


Tanja Torbjörnsdotter Westerblom, Biträdande förvaltningschef § 1-9 


Alesia Majstorovic, controller § 8-9 


Carina Adestam, controller § 8-9 


Kristina Bergström, nämndsekreterare 
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§ 1 Dnr 00001/2023  


Godkännande av dagordning 2023 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkänns      


Sammanfattning av ärendet 


Nämndsammanträdet startar med en presentation av de nya ledamöterna och 


de ersättare som är på plats samt förvaltningsledning. En representant från 


oppositionen förslås vara med på ärendeberedningarna. 


Beslutsexpediering 


Akt     
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§ 2 Dnr 00020/2023  


Information i omsorgsnämnden 2023 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet         


Sammanfattning av ärendet 


Den första januari 2023 tillträdde omsorgsnämnden. Det innebär att det 


första sammanträdet är den 25 januari.  


 


Omsorgsnämnden informeras om: 


 Sammanträdesdagar 2023 


 Handläggning och jäv 


 Lagar som reglerar nämndens beslutsfattande 


 Information om sekretess i omsorgsnämnden 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 17 januari 2023. 


Handläggning, jäv och lagar presentation omsorgsnämnd diarieförd 17 


januari 2023. 


Information om sekretess i omsorgsnämnden diarieförd 5 januari 2023 


Tystnadspliktsförbindelse, information om lagar diarieförd 17 januari 2019. 


Protokoll ON 2022-10-19 § 141 Sammanträdesdagar 


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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§ 3 Dnr 00008/2023  


Val och förordnanden mandatperioden 2023-2026 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet      


Sammanfattning av ärendet 


Information om val och ersättares inkallandeordning: 


 


Protokoll KF 2022-12-28 § 191 Val av ledamöter och ersättare, inklusive 


ordförande och 1:e vice ordförande, till omsorgsnämnden, 


mandatperioden 2023-2026 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


Till ledamöter väljs: 


Maud Jonsson (L) 


Marie-Louise Hellström (LB) 


Thomas Evensson (M) 


Jens Furuskog (SD) 


Per-Gunnar Larsson (S) 


Birgitta Backman (S) 


Elisabet Thorén (C) 


 


2. Till ersättare väljs 


 


Susanne Samuelsson (M) 


Sven Persson (SD) 


Sarah Andersson (L) 


Eva-Marie Forslin (LB) 


Annika Träffe (S) 


Kristoffer Kavallin (MP) 


Stina Larsson (C) 


 


3. Till ordförande väljs Maud Jonsson (L). 


 


4. Till vice ordförande väljs Marie-Louise Hellström (LB) 
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Protokoll KF 2022-12-28 § 185 Ordning för inkallande av ersättare till 


tjänstgöring i styrelser och nämnder 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla  


    för de val av styrelser och nämnder som förrättas av kommunfullmäktige  


    28 december 2022: 


 


För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan 


angiven partigruppsordning: 


 


KD  KD, M, L, LB, SD, MP, V, S, C 


M M, L, LB, SD, KD, C, S, MP, V 


SD SD, LB, M, KD, L, V, C, MP, S 


LB LB, SD, M, KD, L, MP, V, S, C 


L L, M, KD, LB, SD, C, MP, S, V 


S S, C, V, MP, M, L, KD, LB 


C C, S, V, MP, L, M, KD, LB 


V V, S, C, MP, M, L, KD, LB 


MP MP, V, C, S, M, L, KD, LB             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 16 januari 2023. 


Protokollsutdrag KF 2022-12-28 § 191 Val av ledamöter och ersättare, 


inklusive ordförande och 1:e vice ordförande, till omsorgsnämnden, 


mandatperioden 2023-2026 (7+7). 


Protokollsutdrag KF 2022-12-28 § 185 Ordning för inkallande av ersättare 


till tjänstgöring i styrelser och nämnder. 


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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§ 4 Dnr 00090/2022  


Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Ljusdals kommun, mandatperioden 2023-2026  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats i protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Den 19 december 2022 fastställde kommunfullmäktige kommande 


mandatperiods reglemente för kommunens nämnder samt för omsorgs-


nämnden. Reglementena reglerar de arbetsuppgifter nämnd och förvaltning 


ska arbeta med och också kommunstyrelsens uppsiktsplikt.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 11 januari 2023. 


Reglemente Omsorgsnämnden - antaget KF 2022-12-19 § 172. 


Reglemente Ljusdals kommuns nämnder - fastställt 2022-12-19 § 167. 


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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§ 5 Dnr 00002/2023  


Förvaltningschefen informerar 2023 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


 Läget på förvaltningen  


 Rekryteringar som pågår bl a Välfärdstekniker, Rehabchef och chef 


för hemsjukvård  


 Organisationsskiss  omsorgsförvaltningen 


 ”Brobygget” omsorgsförvaltningens nya arbetssätt    


 Medarbetarundersökningen övergripande Omsorgsförvaltningen 


kommer att redovisas på kommande nämnd      


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 17 januari 2023 


Protokoll KS 2023-01-12 § 5 Förslag från omsorgsnämnden att ändra 


ekonomistyrningsreglerna. Beslut 


Information organisation omsorgsförvaltningen 2023 diarieförd 17 januari 


2023 


Information om Brobygget diarieförd 17 januari 2023 


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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§ 6 Dnr 00019/2023  


Delegationsordning för omsorgsnämndens 
verksamheter från 2023 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Delegationsordningen för omsorgsnämnden version 2023-01-25 antas          


Sammanfattning av ärendet 


Förslaget till delegationsordning för omsorgsnämnden bygger på den 


delegationsordning som togs fram 2019. Då gjordes ett omfattande arbete för 


att säkerställa en god delegering.  


 


Delegationsordningen har setts över gällande ny lagstiftning och 


förändringar av lagrum.  


 


Delegationsordningen är ett levande dokument så den kan komma att 


revideras med jämna mellanrum.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 17 januari 2023 


Delegationsordning ON version 25 januari 2023 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag om att anta delegationsordningen för 


omsorgsnämnden version 2023-01-25 och finner att nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Omsorgsförvaltningen 


Akt 
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§ 7 Dnr 00007/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden är delgivna           


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, diarieförd den 13 januari 2023, över delegeringsbeslut 


fattade i december 2022 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och 


stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade 


(LSS) inom stöd och omsorg.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 16 januari 2023. 


Delegeringsbeslut december - översikt diarieförd 13 januari 2023.  


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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§ 8 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning kostnadsdrivare 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Frågan när månadsuppföljning kostnadsdrivare ska redovisas tas  


    till en beredning  


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.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 januari 2023. 


Månadsuppföljning december 2022 diarieförd 18 januari 2023. 


Yrkanden 


Maud Jonsson (L) yrkar på att frågan när månadsuppföljning 


kostnadsdrivare ska redovisas tas till en beredning. 


 


Per Gunnar Larsson (S): Bifall till Maud Jonssons yrkande. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


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


Larssons yrkande att frågan när månadsuppföljning kostnadsdrivare ska 


redovisas tas till en beredning och finner att nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 9 Dnr 00100/2021  


Budget 2023 samt ELP 2024-2025 och Verksamhets-
plan. Information 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1 Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Information för omsorgsnämnden i januari inför beslut av omsorgsnämnden i 


februari. 


Kommunfullmäktige fattade 28 november 2022 beslut om nämndernas 


budgetramar. Omsorgsnämndens budgetram för år 2023 uppgår till ca 481 


mkr. Förvaltningen beskriver i de bifogade underlagen ett förslag hur ramen 


har fördelats till de olika verksamheterna.  


Nämnden har tidigare tagit beslut om budgetfördelningen på två positioner  


vilket innebär att man inte tagit beslut om hur budgeten fördelats inom t.ex.  


Äldreomsorgen, med vissa undantag. I bifogade dokument beskriver  


förvaltningen hur fördelningen ser ut även under dessa två positioner för att  


ge insikt och förståelse.  


 


Omsorgsförvaltningens budgetförslag för 2023 innehåller statsbidrag på  


22Mkr som bidrar till att undvika besparingar som annars hade varit  


nödvändiga. Hur dessa bidrag ser ut 2024 är tyvärr inte helt tydligt eller  


färdiganalyserat. Den budget som läggs för 2023 behöver därför spegla det  


tuffare ekonomiska läge som bedöms komma de närmsta åren dock utan att  


lägga besparingskrav (utöver att hålla befintlig budget) på verksamheterna.  


Utöver de statsbidrag som anges ovan finns det även statsbidrag som  


förvaltningen ämnar söka för att möjliggöra andra satsningar. Tex så löper  


äldreomsorgslyftet, som möjliggör vidareutbildning, ytterligare ett år och det  


finns andra bidrag som kan hjälpa vid utveckling av nya arbetssätt. Detta  


skapar kostnader utöver budgeterat men som då möts av intäkterna från  


statsbidraget och ligger därmed obudgeterat.  


 


Av ramökning på 31.8Mkr har ca 3% gått till en omställningsbuffert, 5% gått  


till ”utökad” verksamhet som bedöms ge kostnadsminskningar på sikt (vilket  
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beskrivs under respektive verksamhetsområde i bifogade dokument), 14% 


har gått till buffert och resterande till kostnadsuppräkningar på befintlig 


verksamhet. Målsättningen för budgetprocessen 2023 var att lägga 1% av 


ramen som en buffert, budgetförslaget når nästan dit, 0,93%.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse information om budget 2023 samt verksamhetsplan 


daterad 19 januari 2023. 


Förslag driftsbudget ON 2023 diarieförd 18 januari 2023 


Driftsbudget resursfördelningsmodell förklarad diarieförd 18 januari 2023 


Förslag Verksamhetsplan ON 2023 diarieförd 16 januari 2023. 


Ekonomistyrningsregler Ljusdals kommun antagen 2021-12-13. 


Tillämpningsanvisningar till ekonomistyrningsregler fastställd 2022 03-14. 


Inspel i budgetdialogen 2023 antagen 2022-02-16. 


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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§ 10 Dnr 00058/2022  


Medborgarförslag gällande arbetsskor för 
vårdanställda 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden beslutar avslag på inköp av arbetsskor till  


    omvårdnadspersonal 


 


2. Omsorgsförvaltningen uppdras att utreda bidrag till arbetsskor för        


    omvårdnadspersonal     


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har att ta ställning till ett medborgarförslag angående 


arbetsskor till omvårdnadspersonal inom Ljusdals kommun.  


 


Förslagsställaren motiverar inköp av skor med att det finns en skaderisk i att 


använda skor som är icke ergonomiska i sin utformning då omvårdnads-


personal går mycket och ofta på hårt underlag. Förslagsställaren menar att 


”bra skor” ska kunna sänka sjukfrånvaron och hon anser inte att 


omvårdnadspersonal själva ska behöva bekosta detta. Bifogat förslaget finns 


en länk till en artikel som argumenterar för förslaget: 


https://www.vardfokus.se/nyheter/ergonomen-darfor-behover-vardpersonal-


bra-arbetsskor/ 


 


Inledningsvis ska konstateras att Omsorgsnämnden inte motsätter sig 


faktumet att bra arbetsskor är viktigt för den fysiska hälsan och kroppens 


välmående i övrigt.  


 


Det finns dock omständigheter som gör att Omsorgsförvaltningen bedömer 


att inköp av skor till anställda inte är att föredra.  


 


 Alla människor ser olika ut. Det har visat sig i kommuner som har testat 


att köpa skor till sina medarbetare att även om man, utefter avtals-


förhandlingar, har erbjudit flera olika sorters modeller och märken så är 


det ändå inte alla som kan använda sig av de skor som köpts in.  


 


Vid inköp av flertalet skomodeller till vårdpersonal har arbetsgivaren att ta 


ställning till hur, och i vilken omfattning, skorna ska brukas. Ska det vara 
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obligatoriskt att använda dem på arbetsplatsen och hur hanterar 


arbetsgivaren om de skomodeller som köpts in, trots dess variation, ändå inte 


passar alla? Vem följer upp hur de inköpta skorna används och vad ska vara 


en eventuell påföljd om ställda krav inte efterlevs? 


 


 I Sverige har vi fyra årstider. Hemtjänstpersonal verkar i alla av dem. 


Fyra årstider kräver fyra olika modeller av skor för att fylla sitt syfte. 


Även de som arbetar på särskilda boenden eller personlig assistans 


tillbringar viss del av sin arbetstid utomhus. Var dras en gräns för hur 


stor del av arbetet som de facto kräver fler par skor för olika bruk? 


 


Omsorgsförvaltningen ställer sig dock positiv till förslaget att utreda ett 


skobidrag till vårdpersonalen inom Ljusdals kommun. Omsorgsförvaltningen 


ser att den kostnad som det kan komma att medföra ändå skulle kunna vara 


försvarbar i syfte att förebygga arbetsskador samt ge vårdpersonalen bättre 


förutsättningar i sitt yrkesutövande. Vidare ser Omsorgsförvaltningen att ett 


skobidrag skulle kunna ge vårdpersonalen ytterligare motivation när vi nu 


går in i ett skede med ett förändrat arbetssätt inom hela förvaltningen. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 11 november 2022. 


Medborgarförslag gällande arbetsskor för vårdanställda diarieförd 9 juni 


2022.  


Yrkanden 


Maud Jonsson (L) och Jens Furuskog (SD): bifall till omsorgsförvaltningens 


förslag att besluta avslag på inköp av arbetsskor till omvårdnadspersonal 


 


Maud Jonsson (L) Yrkar på att omsorgsförvaltningen uppdras att utreda 


bidrag till arbetsskor för omvårdnadspersonal. 


 


Elisabet Thorén (C), Marie-Louise Hellström (LB) och Jens Furuskog (SD): 


Bifall till Maud Jonssons yrkande att omsorgsförvaltningen uppdras att 


utreda bidrag till arbetsskor för omvårdnadspersonal.   


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras bifall 


till omsorgsförvaltningens förslag att besluta avslag på inköp av arbetsskor 


till omvårdnadspersonal och finner att nämnden bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 


yrkande att omsorgsförvaltningen uppdras att utreda bidrag till arbetsskor för 


omvårdnadspersonal och finner att nämnden bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Kristoffer Kavallin (MP) vill ha följande antecknat till protokollet: Jag anser 


att det är en självklarhet att arbetsgivaren ska tillhandahålla den utrustning 


som behövs för att arbetstagaren ska kunna utföra arbetet utan risk för liv 


och hälsa. 


 


Beslutsexpediering 


Förslagsställaren 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 11 Dnr 00007/2023  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats i protokollet    


Sammanfattning av ärendet 


Elisabet Thorén (C) ställer frågor om aktuell debatt om minutstyrning i 


hemtjänsten och uppdatering kring frågan om nattkameror i hemtjänsten. 


Förvaltningschef Ingrid Sundström besvarar frågorna.   


      


 


 





