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§ 16 Dnr 00031/2020  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns.     

Sammanfattning av ärendet 

 Omsorgsnämnden godkänner efter komplettering dagens dagordning.   
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§ 17 Dnr 00037/2020  

Allmän information från räddningstjänsten 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet. 

 

2. Uppdra åt omsorgsförvaltningen att berätta nästa gång hur processen 

framskrider gällande gamla kylskåp på äldreboenden. 

 

3. Beslutar att omsorgsförvaltningen presenterar hur det arbetar med det 

systematiska brandskyddsarbetet på en kommande beredning.    

Sammanfattning av ärendet 

Olle Björk från räddningstjänsten besöker omsorgsnämndens möte för att 

berätta om en händelse med ett läckande kylskåp och eventuell fara kring 

detta.  

 

Olle Björk informerar också kring ansvaret för brandskydd, där det 

systematiska brandskyddsarbetet innebär delat ansvar för ägare och 

nyttjanderättshavare.    

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra åt omsorgsförvaltningen att berätta 

nästa gång hur processen framskrider gällande gamla kylskåp på 

äldreboenden.  

 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsförvaltningen presenterar arbetet 

kring det systematiska brandskyddsarbetet på en kommande beredning.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition eller avslag till sitt eget yrkande gällande att 

omsorgsförvaltning att berätta nästa gång hur processen framskrider gällande 

gamla kylskåp på äldreboenden. Ordföranden finner att omsorgsnämnden 

bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition eller avslag till sitt eget yrkande gällande att 

omsorgsförvaltning presenterar arbetet kring det systematiska 

brandskyddsarbetet på en kommande beredning och finner att nämnden 

bifaller detta.   

 

 

Beslutsexpediering  

Akt    
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§ 18 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo.  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen kring projektdirektivet har noterats till protokollet. 

 

2. Information om Norrsvedjas förslag till om- och tillbyggnad av  

Gärdegården har noterats till protokollet. 

 

3. Beslutar att omsorgsnämnden ska under kommande ärendeberedning 

förhålla sig till presenterade nyheter under processen av nybyggnation 

VoBo.         

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har på Omsorgsnämndens begäran fattat beslut om 

nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Ljusdals kommun. 

Kommunchef har upprättat ett projektdirektiv för nybyggnationen och 

kommunens fastighetschef har fått i uppdrag att genomföra en kvalitets-

säkrad utformning under första halvåret 2020. Fastighetschefen har i uppdrag 

att sammankalla tjänstemän utifrån olika professioner för att arbeta igenom 

den tidigare gjorda förstudien. I processen ska boendets storlek och placering 

klargöras. En löpande avstämning kommer att ske till omsorgsnämnd och 

kommunstyrelse.  

 

Under processens gång har Norrsvedja Fastigheter AB inkommit med ett 

förslag att det nya boendet ska förläggas i direkt anslutning till Gärdegårdens 

nuvarande boende i företagets egen regi. Förslaget har presenterats för 

Omsorgsförvaltningens chef och Fastighetschefen. 

 

Kommunchef och fastighetschef kommer att bjudas in till omsorgsnämndens 

möten för att informera om pågående processer. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 5 februari 2020. 

Utredningsdirektiv diarieförd 4 februari 2020. 

Skrivelse från Norrsvedja Fastigheter AB med bilagor, diarieförda 20 januari 

2020 och 11 februari 2020.  
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Yrkanden 

 László Gönczi (MP) yrkar på omsorgsnämnden ska under kommande 

ärendeberedning förhålla sig till presenterade nyheter under processen av 

nybyggnation VoBo.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta 

 

Ordförande ställer proposition eller avslag till sitt eget yrkande gällande att 

omsorgsnämnden ska under kommande ärendeberedning förhålla sig till 

presenterade nyheter under processen av nybyggnation VoBo och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 19 Dnr 00009/2020  

Förvaltningschefen informerar 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

 Allmänt läge i förvaltningen 

 

 Gärdegården 

 

 Utvecklingsarbete/genomlysning SoL, handläggning till 

verkställighet (PWC) 

 

 Info hur arbetet fortgår utifrån rekrytering ledsagning, kontaktperson 

 

 Prioriteringar i förvaltningen våren 2020 

 

 Samverkansavtal påskrivet i kommunen 

 

 Sjukfrånvaron och åtgärder 

 

 Samverkan Regionen             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 7 februari 2020.  

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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§ 20 Dnr 00030/2020  

Månadsuppföljning 2020.  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1.Informationen har noterats.        

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har under 2019 uppdragit till omsorgsförvaltningen att på 

olika sätt redovisa kostnadsdrivare samt en ekonomisk redovisning. I den 

uppföljning som redovisas finns möjlighet att analysera och utveckla vidare 

efter behov under året. Någon ekonomisk redovisning har inte framtagits i 

brist på tjänstepersonresurser.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad februari 2020. 

Antal dagar om beslut vobo diarieförd 18 februari 2020.  

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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§ 21 Dnr 00008/2019  

Bokslut 2019.  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1.  Godkänner bokslut 2019 och skickar den vidare till kommunfullmäktige. 

 

2. Godkänna verksamhetsberättelsen 2019. 

 

3. Uppdra år omsorgsförvaltningen att i särskilda ärenden gällande budget         

    2020 respektive 2021 analysera konsekvenserna av bokslutets resultat i  

    jämförelse med tidigare presenterade prognoser.           

Sammanfattning av ärendet 

Inför 2019 har Omsorgsförvaltningen delats och OF är samlat i äldreomsorg, 

stöd och omsorg samt hemsjukvård med tillhörande myndighetsutövning. 

Delningen av den tidigare förvaltningen gjorde att budgetarbetet inför 2019 

gjordes under första delen av detta år, budget på enhetsnivå blev klart i 

månadsskiftet mars-april. Bokslutet för omsorgsnämnden 2019 visar ett 

underskott om 23 500 000 kronor. 

 

För omsorgsförvaltningens del gick vi in i 2019 med en ofördelad besparing 

om 1 104 000 kronor, den beslutades under 2018 i den gamla omsorgs-

nämnden. Det ligger även en obeslutad besparing inom äldreomsorgen om 6 

300 000 kronor inför 2019. Omsorgsnämnden äskade i juni till 

kommunfullmäktige inför 2020 om dessa pengar men fick avslag. 

 

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning redovisar ett positivt resultat om 

727 000 kronor till följd av att förvaltningen ännu ej tillsatte de vakanta 

tjänsterna som verksamhetschef Stöd och omsorg samt Äldreomsorg förrän i 

maj 2019. I prognos per augusti beräknades det positiva resultatet till            

1 100 000 kronor. Under november och december har timmarna i hemtjänst 

ökat och handläggarkonsult anlitats. 

 

Stöd och omsorg (SO) redovisar i denna prognos ett underskott på 4 657 000 

kronor. Ökade behov inom socialpsykiatrin har inneburit att förvaltningen 

köpt ett antal fler platser än beräknat, underskottet är 984 000 kronor. 

Förvaltningen betalar sjuklöner även till privata utförare inom 
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personligassistans och kostnaden för det var 1 015 000 kronor vilket ej var 

fullt budgeterat. 

 

Den beslutade åtgärden av omstruktureringen av boendeplatser har inte 

klarats av att genomföras enligt tidsplanen. Den tidigare beslutade 

effektiviseringen på cirka 1 000 000 kr kommer därmed ej att kunna 

genomföras förrän hösten 2019. Platsköp elevhemsboende har under året 

ökat och ett underskott redovisas på 936 000 kronor. 

 

Äldreomsorgen (ÄO) redovisar ett underskott vid årets slut på 19 176 000 

kronor. I den summan räknas den obeslutade besparingen om 6 300 000 

kronor och underskottet för Gullvivans vård- och omsorgsboende på cirka    

2 000 000 kronor då det ej kunde stängas som planerat innan januari 2019. I 

servicehusbolaget beräknas varje år att vård- och omsorgsboende har en 

hyressubvention på grund av bland annat ränteläget. Inför augusti prognosen 

har den räknats om och subventionen kommer att ge 980 000 kronor mindre 

än beräknat. Inför stängning av Gullvivan i början på året har platser inom 

vård- och omsorgsboende hållits vakanta samt att platser har omvandlats i 

Los till korttidsplatser vilket har gjort att hyresintäkter minskat.  

 

Ska tilläggas att budgetomslutningen för alla boenden är på cirka              

140 000 000 kronor och utifrån prognosen per augusti har dessa boenden i 

stort bromsat sina kostnader.  

 

Vad gäller hemtjänst så har omsorgsförvaltningen sedan tidigare fokuserat 

på stabilisering av antalet beviljade timmar för hemtjänst. Dock ser 

förvaltningen fortfarande en förskjutning från vård- och omsorgsboende till 

hemtjänst vilket gör att timmarna i hemtjänst ökat under hösten. Idag ger 

hemtjänst och hemsjukvård insatser som förr endast gavs i slutenvård.  

 

En genomlysning av hela hemtjänstprocessen har genomförts, från 

biståndshandläggning till verkställighet, som stöd i förvaltningens arbete. 

Det har bland annat resulterat i att omsorgsnämnden fastställt nya riktlinjer 

för biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende samt riktlinjer för 

biståndsbeslut inom hemtjänst. Vi kan ännu ej se att timmarna minskat 

utifrån dessa beslut. Hösten 2019 påbörjades ett arbete för att införa kameror 

så att tillsyn kan erbjudas framför allt nattetid. Utifrån hemtjänst budget har 

underskottet ökat från en prognos per augusti på ett underskott om cirka       

6 600 000 kronor till ett underskott om 9 800 000 kronor. 

 

I hemsjukvården redovisas ett underskott om 1 644 000 kronor. Detta beror 

på köp av sjuksköterskebemanning under sommaren samt tekniska 

hjälpmedel. Under hösten hade vi svårt att rekrytera sjuksköterskor och vi 
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har haft ett antal bemanningssjuksköterskor och dessutom har hemtjänstens 

ökade timmar givit hemsjukvården ett högre tryck.  

 

Beslutet som fattades 2016 om rätt till heltid för alla anställda inom 

kommunen har inneburit och innebär fortfarande för SO och ÄO att 

personalkostnaderna är högre än det ramarna medgav. Verksamheterna har 

inte haft möjlighet att finansiera detta. Förvaltningen arbetar ständigt med 

schemaförändringar och införande av en arbetstidsmodell för att använda 

resurserna så effektivt som möjligt. 

 

En bidragande orsak till ökningen av hemtjänsttimmar är också nedlägg-

ningen av vobo-platser. En ökning som i samband med nedläggningen av 

Gullvivan inte har budgeterats. 

 

Den post under ÄO som visar ett överskott på 3 700 000 kronor är bland 

annat trygghetstelefonin, vi har även haft ett par enhetschefer sjukskrivna 

under året och en arbetsterapeut fattas och är svårrekryterad. Dagverk-

samheten går med ett litet överskott samt trygg hemgång som vi tog höjd för 

då vi befarade ett större behov. Planering för kameratillsyn är på gång. 

 

Det har under hösten 2019 rått en osäkerhet kring prognosen då det i 

verksamheterna kan svänga väldigt fort både vad gäller att ärenden minskar 

och upphör som att nya tillkommer. Vi ser ändå att verksamheterna har 

bromsat sina kostnader trots att behoven har ökat. 

                                                                                                                  

 

OMSORGSNÄMND 
Utfall            
2018 

Budget 
2019 Utfall 2019 

Avvikelse 
mot 

budget 

OFÖRDELAD BESPARING   -1 104 0 -1 104 

NÄMND   1 044 1 047 -3 

VERKS.STÖD/ BISTÅNDSHANDL.   11 250 10 523 727 

FÄRDTJÄNST / GLESB.SERVICE 3 554 3 510 3 950 -440 

FÖRENINGSBIDRAG   530 585 -55 

INTRAPRENAD RAMSJÖ   686 -522 1 208 

STÖD & OMSORG 104 611 104 661 109 318 -4 657 
Gruppbostäder 23 931 23 203 23 943 -740 

Personlig assistans 23 204 22 577 23 661 -1 084 

Socialpsyk 14 589 14 656 16 267 -1 611 

SO övrigt (daglig verksamh, ledsagare, korttidsboende mm) 42 887 44 225 45 447 -1 222 

ÄLDREOMSORG 292 791 288 838 308 014 -19 176 

Vård- och omsorgsboende 148 887 140 600 145 680 -5 080 

Hemtjänst LOV 67 782 70 183 79 987 -9 804 

Hemsjukvård 38 449 39 874 41 518 -1 644 

ÄO övrigt (dagverk, anhörigstöd, larm, ledning mm) 37 673 44 481 40 829 3 652 

Obeslutad besparing   -6 300   -6 300 

SUMMA 
 

409 415 432 915 -23 500 
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Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 11 februari 2020. 

ON Verksamhetsberättelse diarieförd 12 februari 2020. 

Bokslut ON 2019 investeringar diarieförd 11 februari 2020. 

Bokslut ON 2019 drift diarieförd 11 februari 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 22 Dnr 00029/2020  

Information om barnkonventionen 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats.     

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef myndighet och verkställighet LSS informerar om hur 

förvaltningen arbetar med och tar hänsyn till barnkonventionen i beslut och 

verkställighet. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 7 februari 2020. 

Barnkonventionen diarieförd 13 februari 2020.  

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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§ 23 Dnr 00017/2020  

Ärendegranskning delegeringsbeslut 
handläggarverksamheten lagen om särskilt stöd 2020.  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats.  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Omsorgsnämnden har Verksamhetschef myndighet granskat 

två utredningar gjorda av biståndshandläggare, utifrån LSS. Vid 

granskningen har granskningsnycklar framtagna av FOU Välfärd Gävleborg 

använts. 

 

Syftet med aktgranskning är att bedöma om utredningen är rättssäker samt 

att skapa en samstämmighet mellan biståndshandläggarna i deras 

utredningar, bedömningar och beslut. 

 

Aktgranskningen denna gång omfattar avslag på ansökan om stödfamilj 

enligt 9§6 LSS samt avslag på ansökan ledsagare enligt 9§3 LSS.  

 

Verksamhetschef myndighet anser att utredningar/beslut är rättssäkra. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 februari 2020 

Aktgranskning 1 och 2 diarieförd 10 februari 2020.  

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 00010/2019  

Budget 2020 samt ELP 2021-2022.  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till anpassningar för 

att komma i ram 2020.   

 

2. Uppdra till förvaltningen att presentera räkneexempel för att förtydliga 

beräkningen kring maxtaxa.     

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån omsorgsförvaltningens bokslut har en ny budgetberäkning gjorts. 

Förvaltningen går in i 2020 med cirka 10 600 000 kronor för hög kostnad.  

 

Arbetet pågår för att verkställa de beslut som togs under 2019 om 

anpassningar totalt 8 700 000 kronor. Under början av 2020 kommer 

Gärdegårdens vård- och omsorgsboende plan 2 om 12 platser att stängas. I 

mars tar omsorgsnämnden ett nytt beslut om eventuell fortsättning av 

resterande 12 platser.  

 

Utöver dessa besparingar om 8 700 000 kronor kommer omsorgs-

förvaltningen ändå att ligga 10 600 000 kronor fel under 2020. Förvaltningen 

kommer att analysera den summan för att i största möjliga mån minska 

underskottet under 2020. 

 

Förvaltningen kommer under februari 2020 att ta in extern konsult som tittar 

hela kedjan från beslut om insatser till verkställighet inom hemtjänst. 

Biståndshandläggare, enhetschefer inom hemtjänst och rehab personal 

kommer att vara med i det arbetet. Vårt fokus kommer att ligga på 

hemtjänsttimmar och hemsjukvård. I arbetat för övrigt så kommer vi att på 

enhetsnivå fokusera på att hålla budget och månatliga uppföljningar av varje 

enhetschef till verksamhetschef via en tydlig mall. Den största osäkerhets-

faktorn under 2020 kommer att fortsatt vara hemtjänsttimmar och köp av 

platser inom socialpsykiatrin.  

 

De förslag som förvaltningen har kommer att få kvalitativa konsekvenser 

eller vara kontraproduktiva. Framförallt utifrån vår sjukfrånvaro och det 

beslut om heltid som finns i kommunen.  



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

18(31) 

Datum 

2020-02-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Exempel på detta kan vara: 

 

• Sänka nyckeltal inom vård- och omsorgsboende (vobo) 

• Centralisera dagverksamheter till en kommundel 

• Omvandla vobo platser i Los till annan form, ordinärt boende 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 13 februari 2020. 

Ny beräkning budget 2020 diarieförd 13 februari 2020. 

Protokollsutdrag KF 2020-01-27 §1 Budget 2020, ELP 2021-2022. 

Yrkanden 

Ingela Gustavsson (V) yrkar på att omsorgsförvaltningen presenterar 

räkneexempel för att förtydliga beräkningen kring maxtaxa.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Ingela Gustavssons 

yrkande och finner at nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

19(31) 

Datum 

2020-02-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 00004/2020  

Budget 2021 samt ELP 2022-2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Uppdra till förvaltningen att lägga förslag till ramäskande för budget 

2021 samt ELP 2022-2023.      

Sammanfattning av ärendet 

 I april ska nämnden lämna ett förslag till budget 2020 samt ELP 2022-2023. 

Nämnden avser också att ha ett extra budgetsammanträde den 25 mars.   

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att förvaltningen ska lägga förslag till 

ramäskande för budget 2021 samt ELP 2022-2023.        

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition eller avslag till sitt eget yrkande gällande att 

förvaltningen ska lägga förslag till ramäskande för budget 2021 samt ELP 

2022-2023 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.     

 

Beslutsexpediering 

Akt      

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

20(31) 

Datum 

2020-02-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr 00096/2019  

Samråd gällande kvalitetsprogram för Östernäs 11:4 
med flera.  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden beslutar att i första hand föreslå Samhällsservice-

nämnden att omarbeta liggande förslag och i andra hand enligt 

samrådsyttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beslutat att skicka ut ett kvalitets-

program för samråd i syfte att inhämta synpunkter.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen pekar ut Östernäs som ett 

utvecklingsområde i den kommuntäckande översiktsplanen. Enligt den 

fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort skulle det kunna skapas en väl 

integrerad tätortsdel med blandade funktioner.  

 

Samrådsyttrande 

 

Omsorgsnämnden står inför stora förändringar och planerar för ett nytt vård- 

och omsorgsboende där Östernäs har pekats ut som ett område där en sån 

verksamhet skulle kunna få en central placering. Omsorgsnämnden ser 

allmänt att en levande tätortsdel skulle göra området attraktivt att bo och 

vistas i. Området har goda förutsättningar att uppnå en god tillgänglighet. 

Den ligger nära tätort, järnvägsstation och bussförbindelser, tillgängligheten 

till dessa ser omsorgsnämnden som positivt för kunder, anhöriga och 

personal. Att bygga ett vård- och omsorgsboende på ett område som 

Östernäs gör att de som bor där är inkluderade i övriga samhället på ett bra 

sätt. Förslaget som uppvisar parkområde i nära anslutning är ännu en fördel 

för att integrera en mötesplats för alla. 

  

Omsorgsnämnden har i sitt yttrande ett antal punkter av specifik karaktär: 

 

 Demensboendet borde få vara mer åt väster, vill peka på att det med 

den nya kartan är det ingen utrymmesskillnad 

 

 Formen på demensboendet måste anpassas till antalet boende. 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(31) 

Datum 

2020-02-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 Vänd tvåvåningssida mot järnväg-kombinerat med bullerskydd. 

 

 Gång och cykelväg bör få företräde även i östra delen. 

 

 Vill peka på behovet av odlingslotter på området 

 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 6 februari 2020. 

Kvalitetsprogram för Östernäs, samrådsförslag diarieförd 20 januari 2020. 

Brev utskick samråd diarieförd 20 januari 2020.  

Yrkanden 

Maud Jonsson (L) och Per Gunnar Larsson (S) yrkar på att Samhällsservice-

nämnden ska ta ett omtag för hela samrådet för kvalitetsprogram gällande 

nya detaljplaner.   

 

László Gönczi (MP) yrkar på att i första hand ta ett omtag och i andra hand 

enligt förslag i samrådsyttrande.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer Maud Jonsson och Per Gunnar Larsson yrkande mot 

László Gönczi yrkande gällande kvalitetsprogrammet. Ordförande finner att 

omsorgsnämnden beslutat att bifalla László Gönczis yrkande .  

 

Beslutsexpediering 

Samhällsservicenämnden 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(31) 

Datum 

2020-02-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 00131/2019  

Omsorgsnämndens mål 2020 - indikatorer.  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Godkänna förslaget till omsorgsnämndens mål och indikatorer. 

 

2. Uppdra till förvaltningen att lägga förslag på lämpliga målnivåer.          

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån omsorgsnämndens mål har omsorgsförvaltningen fått i uppdrag att ta 

fram indikatorer.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 12 februari 2020. 

Mål och förslag på indikatorer diarieförd 11 februari 2020.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till förvaltningen att lägga förslag på 

lämpliga målnivåer.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition eller avslag till sitt eget yrkande gällande att 

uppdra till förvaltningen att lägga förslag på lämpliga målnivåer och finner 

att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(31) 

Datum 

2020-02-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 00046/2019  

Medborgarförslag gällande återvinning av 
förpackningar och tidningar inom hemtjänsten.  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Återremiss till omsorgsförvaltningen.         

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag till kommunfullmäktige angående att 

inrätta hjälp med återvinning av förpackningar och tidningar. Förslaget riktar 

sig till dem i hemtjänst som behöver denna hjälp. Förslaget i sin helhet är 

positivt. Förvaltningen ser att det finns möjligheter för hemtjänstpersonal att 

bära ut sorterade förpackningar och tidningar. Omsorgsnämnden behöver 

rikta frågan vidare till Ljusdals Energi för att få undersökt vilka 

förutsättningar som finns i olika fastigheter och återvinningscentraler. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 7 februari 2020. 

Protokoll KF § 192 2018-12-17. 

Medborgarförslag diarieförd 3 december 2018.  

Yrkanden 

 László Gönczi (MP) yrkar på att ärendet återremitteras till omsorgs-

förvaltningen.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 

gällande återremiss och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

24(31) 

Datum 

2020-02-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 00143/2019  

Intraprenad Los.  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att återigen ta upp frågan 

om intraprenad i Los på sin agenda. 

 

2. Omsorgsnämnden föreslår att lydelsen ändras från ”civilsamhället har 

bl.a genom Jenny Breslin uttryckt ett starkt intresse för denna 

organisationsform” till att ”civilsamhället har uttryckt ett starkt intresse 

för denna organisationsform”.       

Sammanfattning av ärendet 

Under 2018 gjordes en förstudie där det undersöktes om man kunde 

samordna och utveckla kommunala verksamheter samt bolag på ett 

kostnadseffektivt sätt i Los, för att stärka bygdens överlevnad. Under 

förstudien uppfattades att det fanns en vilja hos majoriteten av kommunens 

anställda att göra förändringar gällande driftsform och innehåll i verksamhet. 

Flera av de intervjuade var intresserade av att arbeta gränsöverskridande och 

utöka verksamheterna. Föra att göra detta möjligt behövs en nyckelperson 

som kan driva förändringsarbete och man behöver också ta ställning till vart 

i organisationen Ljusdals Kommun den nya organisationen ska befinna sig. 

Omsorgsnämnden har haft förstudien som ärende och diskussion. 

Omsorgsnämnden vill lyfta frågan om intraprenad i Los till 

kommunstyrelsen, då den är av allmän karaktär. 

 

Civilsamhället har bl.a genom Jenny Breslin uttryckt ett starkt intresse för 

denna organisationsform.            

           

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 februari 2020.  

Yrkanden 

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att lydelsen ändras från 

”civilsamhället har bl.a genom Jenny Breslin uttryckt ett starkt intresse för 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

25(31) 

Datum 

2020-02-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

denna organisationsform” till att ”civilsamhället har uttryckt ett starkt 

intresse för denna organisationsform”.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise 

Hellströms yrkande och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

26(31) 

Datum 

2020-02-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 00021/2020  

Föreningsbidrag 2020.  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Bifaller förfrågan från arbetsmarknads- och socialnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

I november 2018 tog beslut i dåvarande omsorgsnämnden att 

föreningsbidragen i och med nämnduppdelningen skulle ligga kvar hos 

omsorgsnämnden då de flesta av de föreningar som söker dessa bidrag 

verkar inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

 

I och med att en avtalsöversyn nu görs av de avtal som reglerar 

föreningsbidragen har det uppmärksammats både av arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen att två föreningar enbart 

arbetar mot arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Detta gäller 

kvinnojouren och brottsofferjouren.  

 

För att det ska bli lättare att skriva nya avtal samt få en överblick över att 

dessa två föreningar utför det de har lovat för att kunna få bidraget vore den 

bästa lösningen att de samt budgeten för deras föreningsbidrag flyttas till 

arbetsmarknads- och socialförvaltningen och arbetsmarknads- och 

socialnämnden.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 11 februari 2020 

Protokoll ASN 2019-04-16 § 132.  

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 

27(31) 

Datum 

2020-02-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 00018/2020  

Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2020.  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförda den 10 februari 2020, över delegeringsbeslut 

fattade i januari 2020 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 daterad 11 februari 2020. 

Delegeringsbeslut januari 2020, diarieförd 10 februari 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har 

noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

28(31) 

Datum 

2020-02-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr 00024/2020  

Protokoll för kännedom 2020. 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har noterat informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 19 februari 2020 finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

 Protokollsutdrag KF 2020-01-27 § 1 Budget 2020, ELP 2021-022. 

Beslut: 1.Valberedningen ges i uppdrag att ta fram kostnadsresultatet 

för 2019 års nya organisation och jämföra detta mot den beräknade 

kostnadsökningen som gjordes 2018 inför omorganisationen. 

Därefter ses arvodesreglementet över.  2. Budgetberedningens 

reviderade förslag till kommunens budget för 2020 med fördelning 

av ekonomiska ramar för 2020 samt långtidsplan för 2021-2022 

godkänns. 3. Nämndernas budgetbeslut noteras till protokollet. 

 

 Protokollsutdrag KF 2020-01-27 § 3 Taxor för äldreomsorgen.       

Beslut: Förslagen om justering av avgifter vid måltidsabonnemang 

och matdistribution antas.         

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 6 februari 2020.  

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 

29(31) 

Datum 

2020-02-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr 00109/2019  

Sjukfrånvaro 2019.  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats.   

 

2. Uppdra åt förvaltningen att presentera en övergripande sammanfattning 

av dokumentet avsett för nämnden ta politiskt ställning till.       

Sammanfattning av ärendet 

Diskussion har först i omsorgsnämnden om hur man kan arbeta för att sänka 

sjukfrånvaron. En workshop genomfördes i december 2019 i omsorgs-

nämnden där listades olika förslag till åtgärder. Förvaltningen fick i uppdrag 

att återkomma med förslag till åtgärder. 

 

Verksamhetschef Anna Forsberg presenterade i den omvärldsbevakning som 

hon och verksamhetschef Barbro Keijzer har tagit fram en sammanställning 

av nyckelfaktorer för minskad frånvaro. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 14 februari 2020. 

Nyckelfaktorer till minskad frånvaro diarieförd 14 februari 2020. 

Rapport sjukfrånvaro 2018-2019 diarieförd 12 februari 2020.  

 

Yrkande     

 

László Gönczi (MP) yrkar på att förvaltningen ska presentera en över-

gripande sammanfattning av dokumentet avsett för nämnden ta politiskt 

ställning till.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition eller avslag till sitt eget yrkande gällande att 

förvaltningen ska presentera en övergripande sammanfattning av dokumentet 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

30(31) 

Datum 

2020-02-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

avsett för nämnden ta politiskt ställning till och finner att omsorgsnämnden 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

31(31) 

Datum 

2020-02-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor 2019-2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 

 Ledamöter ställer frågor och får svar.     

 

 


