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Plats och tid

Ljusdaissalen, onsdagen den 13 november 2019 klockan 08:30-12:00

Beslutande

Ledamöter
Lszl6 Gönczi (MP), Ordförande
Maud Jonsson (L), 1:e vice ordförande
Ingela Gustavsson (V), 2:e vice ordförande
Per Gunnar Larsson (S)
Victoria Andersson (M)
Marie-Louise Hellström (LB)
Torbjörn Melkersson (V) tjänstgörande ersättare för Susanne Samuelsson (C)

Övriga deltagande

Utses att justera

Ingrid Sundström, förvaltningschef
Josefine Karlsson, miljöstrateg, energi- och klimatrådgivare § 167
Björn Brink, ordförande kommunrevisionen § 170
Barbro Keijzer, verksamhetschef ej § 165
Anna Forsberg, verksamhetschef ej § 165
Jessica Hedberg, controller ej § 165
Margareta Nybom-Persson, verksamhetschef ej § 165
Charlotte Torstensson, kvalitetssamordnare § 167
Birgitta Palmqvist, controller ej § 165
Roger Walter, kommunrevisor § 170
Ulla-Britt Gidemalm, kommunrevisor § 170
Jan Hedlund, kommunrevisor § 170
Lars Arkegren, kommunrevisor § 170
Hanna Franck-Larsson, revisor PwC § 170
Kristina Bergström, nämndsekreterare
Maud Jonsson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet Kommunhuset, Ljusdal, 20 19-1 1-21 kl. 16:30

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Kristina Bergström
Ordförande

L
Justerare

Maud Jonsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 164-174
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2019-1 1-13

ANSLAGSBEVIS
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Omsorgsnämnden

Sammantradesdatum

201 9—11 -13

Datum för anslags uppsättande

20191122

Datum för anslags nedtagande

20191213

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

.................

Kristina Bergström
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§ 164

Godkännande av dagordning
Omsorgsnärnnden beslutar
1. Dagordningen godkänns.

Datum

2019-11-13

Dnr00045/2019
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Dnr00032/2019

Ljusdals kommuns frivilligstipendium 2019
Ornsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden utser xxxxxxx till 2019 års mottagare av
frivilligstipendiet.
2. Uppdra åt förvaltningen om regelöversyn samt att förvaltningen tar
kontakt med arbetsmarknad- och socialnämnden för framtida hantering.

Sammanfattning av ärendet
1 slutet av augusti annonserade Ljusdals kommun om Frivilligstipendiet
2019. Sista dag för nominering till stipendiet var den 21 oktober 2019.
Vid nomineringstidens slut hade 12 nomineringar, varav två gällande samma
person, kommit in, vilka bifogas handlingarna.
Stipendiet avser att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det
sociala området. Det delas ut till organisationer, sammanslutningar och
personer som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun, eller har annan
speciell anknytning till kommunen.
Frivilligstipendiet delas ut i samband med den Internationella frivilligdagen
den 5 december. Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor. Mottagaren av
stipendiet är hemlig fram till att utdelningen är klar.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 november 2019.
Nomineringar daterade från den 28 augusti fram till den 21 oktober 2019.
Tidigare stipendiater diarieförd 14 augusti 2019.

Yrkanden
Läszlö Gönczi (MP) yrkar på att uppdra åt förvaltningen om regelöversyn
samt att förvaltningen tar kontakt med arbetsmarknad- och socialnämnden
för framtida hantering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Flera förslag diskuteras under sammanträdet och ordförande ställer dessa
under proposition och finner att omsorgsnärnnden är enig om mottagare till
frivilligstipendiet 2019.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkande om
regelöversyn samt att förvaltningen tar kontakt med arbetsmarknad- och
socialnämnden för framtida hantering. Ordförande finner att omsorgs
nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Förvaltningschefen för verkställande
Akt

jj[”

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Dnr 00035/2019

Förvaltningschefen informerar 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet.
2. Uppdra åt ordförande och förvaltningen att skapa en budskapsplattform
med anledning av nedläggningen av Gärdegården och andra stora beslut.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ingrid Sundström informerar:

Justerandes signatur

•

Besvärligt läge inom hemsjukvården, beslut kommer att tas om
eventuellt köp av bemanningssjuksköterska under en bestämd tid.

•

Kameror för nattbevakning beställda till hemtjänsten.

•

Oroligt i personalgrupp och från fackligt håll gällande Gärdegården.

•

Information har hållits för boende och anhöriga på Gärdegården av
omsorgsnämndens ordförande Låszlö Gönczi och verksamhetschef
för äldreomsorgen Anna Forsberg.

•

Arbete pågår för att ta fram ett system för att prognostisera kötiden
till vård- och omsorgsboende.

•

Omsorgsnämnden diskuterade kring kommunikation vid stora beslut,
Ingela Gustavsson (V) föreslår att förvaltningen tar hjälp av en
kommunikatör och samlar svar på ett antal viktiga frågor.

•

Omsorgsnämnden informerades om utslag i mål nr 703-19 gällande
särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Förvaltningsrättens beslut ålägger Lj usdals
kommun att betala en särskild avgift om 184 400 kronor.

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
LszI6 Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till ordförande och förvaltningen att
skapa en budskapsplattform med anledning av nedläggningen av Gärde
gården och andra stora beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet gällande
budskapsplattformen. Ordföranden finner att omsorgsnämnderi bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förvaltningschefen för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrOOl3l/2019

Omsorgsnämndens mål 2020
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet.
2. Uppdra åt förvaltningen att ta fram ett antal mål för 2020.
3. Målen ska presenteras för omsorgsnämnden på sammanträdet i december
2019

Sammanfattning av ärendet
Milj östrateg och energi- och klimatrådgivare Josefine Karlsson informerar
om föreslagen Kretsloppsplan för Gävleborg.
Exempel från Göteborgs stad, gällande matsvinn och flergångsmaterial
delades ut.
Ny EU-lag som förbjuder plastprodukter för engångsbruk träder i kraft i juli
2021.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 31 oktober 2019
Omsorgsnämndens mål 2016-2018 diarieförd 30 oktober 2019.

Yrkanden
Lszl6 Gönczi (MP) yrkar på att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett antal
mål för 2020 att presentera på nämndsammanträdet i december
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet om mål
2020. Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
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Beslutsexpediering
Akt
Färvaltningschefen för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrOOllO/2019

Månadsupptöljning 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
1 månadsuppföljningen som redovisas till omsorgsnämnden under
sammanträdet den 13 november informerades förutom kostnadsdrivare även
om balansen mellan beviljade vård- och omsorgsboendeplatser i förhållande
till avslutade.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 november 2019.
Sammanställning för 2018-2019 gällande beviljade och avslutade diarieförd
4 november.
Månadsuppföljning oktober diarieförd 12 november 2019.
Timmar i hemtjänsten 21 oktober 2019
Antal dagar om beslut vobo daterad 16 oktober 2019.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr00093/2019

Taxor för äldreomsorgen
Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslagen om justering av avgifter vid måltidsabonnemang och
matdistribution antas.
2. Förslaget skickas till kommunfullmäktige för fastställande av avgifter.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden gjort en utredning på
vilka avgifter som bör justeras. Förvaltningens förslag är att inför 2020
justera avgiften för måltidsabonnemang för de som bor på vård- och
omsorgsboende samt matdistribution i ordinärt boende.
Måltidsabonnen-ianget på vård- och omsorgsboende kostar idag för kund
3 255 kronor per månad. Matdistribution kostar 50 kronor per matlåda.
Omsorgsförvaltningen har kostnader på 4 550 kronor per månad och kund
för måltidsabonnemang på vård-och omsorgsboende, nettokostnad för
förvaltningen blir således 1 295 kronor per månad och kund. Förvaltningens
kostnader för matlåda och leverans i ordinärt boende är 57,68 kronor per
matlåda, förvaltningens nettokostnad blir 7,68 kronor per matlåda.
Förvaltningen har räknat på konsekvenser för den enskilde och förvaltningen
om en höjning skulle ske motsvarande den självkostnad förvaltningen har.
Förvaltningen skulle få ökade intäkter motsvarande cirka 1,2 miljoner för
2020. För kunds del ingår matkostnaden i beräkning av bland annat maxtaxan som innebär ett tak för avgifter som omsorgsförvaltningen kan ta ut.
Den analys som förvaltningen har gjort är baserad på de kunder som finns
idag och en avgiftshöjning kommer att slå både på de som har en högre
inkomst såväl som en lägre inkomst enligt de beräkningsgrunder som finns
idag.
Förvaltningens förslag är att justera måltidsabonnemanget till 4 500 kronor
per månad och justering av matdistribution till 58 kronor per matlåda.
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Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 5 november 2019.
Utredning avgifter kost diarieförd 5 november 2019.

Yrkanden
Per Gunnar Larsson (S) och Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att
dela höjningen på två år.
Ingela Gustavsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet från Per Gunnar Larsson med flera under
proposition mot bifall till förvaltningens förslag och finner att omsorgs
nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Omröstning begärs och verkställs. Omsorgsnärnnden röstar ja för yrkandet
från Per Gunnar Larsson med flera och nej för förvaltningens förslag.

Omröstningsresultat
Med 4 nej-röster, 2 ja-röster och en nedlagd röst bifaller omsorgsnämnden
förvaltningens förslag.
Omröstningsprotokoll
Ledamot!tjänstgörande ersättare

§
Ja

169
Nej

Läszlö Gönczi (MP)

x

Maud Jonsson (L)

x

Ingela Gustavsson (V)

x

Per Gunnar Larsson (S)

x

Victoria Andersson (M)
Marie-Louise Hellström (LB)

x
x

Torbjörn Melkersson (V)
Summa:
Totalt:

Avstår

x
2

4
7

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige, Akt

Justerandes signatur

lJtdragsbestyrkande
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Datum

2019-11-13

Dnr 00132/2019

Revisorerna informerar
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda kommunrevisorerna, Björn Brink, Lars Arkegren, UllaBritt Gidemalm, Jan Hedlund och Roger Walter tillsammans med revisor
från PwC Hanna Frank-Larsson deltog i nämndssammanträdet den 13
november 2019. De ville föra en diskussion med nämnden och ha svar på ett
antal frågeställningar.
Björn Brink och Jan Hedlund är speciellt ansvariga för omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 5 november 2019.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
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§ 171

DnrOOlO9/2019

Sjukfrånvaro 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1. Ärendet bordläggs till omsorgsnämndens möte i december.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsförvaltningen har under flera år arbetat med olika projekt inom
förvaltningen och tillsammans med andra aktörer för att komma till rätta
med sjuktalen inom förvaltningen. En liten minskning av sjuktalen har
redovisats det senaste året och framförallt då de långa sjukskrivningarna.
Idag ser förvaltningen att det är korttidsfrånvaro som är störst och att det
behövs ett samarbete för att minska detta.
Omsorgsnäinnden kommer att ha en diskussion tillsammans med
förvaltningen som utmynnar i olika förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 november 2019.
Sammanställning sjukstatistik diarieförd 5 november 2019.

Beslutsexpediering
Akt

/
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00133/2019

Hantering av kunder inom hemtjänsten med omfattande
behov
Omsorgsnärnnden beslutar
1. Ärendet bordläggs till omsorgsnämndens möte i december.

Sammanfattning av ärendet
1 det framtida arbetet med de strukturella förändringarna inom
äldreomsorgen behöver förvaltningen arbeta för att möta mer omfattande
behov inom hemtjänsten. Det handlar inte bara om att möta större behov hos
kunder utan även hur vi kan arbeta smartare och effektivare med också firre
anställda. Det kan vara allt från utbildningsinsatser inom rehabiliterande
arbetssätt till hur olika professioner samverkar för att personer med stora
behov kan bo kvar i ordinärt boende så långt det är möjligt. 1 de strukturella
förändringarna ingår även att titta på möjligheter att med teknikens hjälp
förändra arbetssätt och behov.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 6 november 2019.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00005/2019

Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till
förvaltningen 2019-2022
Ornsorgsnämnden beslutar
1. Ärendet bordläggs till ornsorgsnärnndens möte i december.

Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för ornsorgsnämnden sammanställning av
omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2019-2022. Till grund för
sammanställningen i oktober 2019 ligger en genomgång av protokoll och
beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 18
september 2019.
Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en
redovisning för omsorgsnämnden. Färgen orange innebär att ärendet pågår
och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.

Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens skrivelse 11 oktober 2019.
Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till förvaltningen diarieförd 4
november 2019.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbesdande
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2019-11-13

Dnr00024/2019

Redovisning av delegeringsbeslut
omsorgsförvaltningen 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1. Delgivningen har noterats till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, daterade den 4 november 2019, över delegeringsbeslut
fattade i oktober 2019 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och
stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade
(LSS) inom stöd och omsorg.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 november 2019.
Delegeringsbeslut 2019, 4 november 2019.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har
noterats till protokollet

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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