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§ 109 Dnr 00031/2020  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Dagordningen godkänns    
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§ 110 Dnr 00009/2020  

Förvaltningschefen informerar 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

• Läget på förvaltningen 

• Rehabsamarbete med regionen 

• Arbete på förvaltningen med Agenda 2030 

• Arbetet nationellt med kunskapsstyrning återupptas, remiss angående  

   strukturerade vårdförlopp för personer med kognitiv svikt kommer i slutet  

   av september             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 16 september 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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§ 111 Dnr 00051/2020  

Coronapandemin 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

• Allmänt läge under kontroll, lite högre sjukfrånvaro de senaste veckorna 

• Öppning av dagverksamhet SoL och LSS är påbörjat 

• Arbete pågår med planering av öppning av växelvårdsplatser som varit  

  stängda 

• Stabsarbete övergår i beredskap, förvaltningens utökade grupp fortgår med  

  färre sammankomster 

• Varje förvaltning påbörjar ett arbete med att titta på risker i olika scenarier  

   av pandemin, för att vara förberedda och ha en långsiktig plan 

• Beslut från Arbetsmiljöverket: Avvisning av framställan enligt 6 kap 6 a §  

   arbetsmiljölagen 

 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 14 september 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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§ 112 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Bifalla yttrandet till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Richard Brännström och kommunalråd Markus Evensson är 

inbjudna för att informera om hur arbetet fortskrider inför ett eventuellt 

beslut om byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende. 

 

Kommunstyrelsen kommer att ta upp ärendet om projektering av ett nytt 

vård- och omsorgsboende 20201001. Omsorgsnämnden ska på uppdrag av 

Kommunstyrelsen yttra sig angående projekteringsplanerna för ett Vård- och 

omsorgsboende placerat på Östernäs med 40 platser. 

 

Marie-Louise Hellström (LB) ställer frågan varför inget svar inkommit från 

kommunfullmäktige gällande att omsorgsnämnden kräver parallella 

förberedelseprocesser med flera, beslut i ON 2019-10-23 § 156. 

 

Ordförandes förslag till yttrande: 

Yttrande gällande nybyggnation Vård- och 
omsorgsboende  
 

Omsorgsnämnden uppfattar remissunderlaget som begränsat. Vi lägger 

snarare förslag till bevakning av en del centrala frågeställningar än yttranden 

över förslag i remissunderlaget. 

 

ON behandlade följande frågeställningar 

 
1. Planlösningar 

2. Placering 

3. Klimat- och miljöhänsyn 

4. Smittskydd  
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5. Finansiering; investering samt bemanning och drift. 

 

1. Planlösningar 

Planritningar och planerad utrustning ska vara godkänd av 

omsorgsförvaltningens personal. 

 

2. Placering 

 Nämnden prioriterar några centrala aspekter inför val av plats.  

 

 2.1 Hela den del av byggnaden som hyser det särskilda boendet ska ligga i  

       ett plan med  möjligheten att inrymma en väl tilltagen innegård. 

 2.2 Marken och dess närmaste omgivning ska vara långtgående sanerad från  

       miljögifter     

 2.3 Bullerstörningar ska vara så väl eliminerade att det har beaktats att  

       personer med demenssymptom kan vara mer känsliga för buller än  

       andra. 

 2.4 Trafiksäkerheten och tillgängligheten ska vara väl anpassad till de som  

        kommer att bo och verka på anläggningen. 
 

Om inte dessa kriterier går att uppnå på ett tillfredsställande sätt bör 

ett annat val av plats än Östernäs övervägas. 
 

Nämnden föredrar att byggnaden ligger så långt västerut på området 

som möjligt. 
 

      3. Klimat- och miljöhänsyn 
Med utgångspunkt från hållbarhetskriterierna i Agenda 2030 ska 

byggnaden uppföras med högsta klimat- och miljöhänsyn. (Vi blivande 

hyresgäster har anledning att bry oss även om vardagsliv inte direkt 

avgörs av materialval i väggar och tak.) 

 

4. Smittskydd  
De senaste rönen gällande anpassning av byggnaden bör tillämpas så att 

de negativa konsekvenserna av influensapandemier och andra smittor ska 

kunna minimeras. Det gäller både personalens och de boendes säkerhet 

men också möjligheterna att upprätthålla ett tillfredsställande socialt 

umgänge. 
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5.  Finansiering; investering samt bemanning och drift. 

Omsorgsnämnden vill ha en försäkran om att det nya boendet blir fullt ut 

finansierat. Det gäller både en anvisning i investeringsplan och en 

planerad avsättning av medel för den framtida driften. Det är sannolikt 

att de flesta som flyttar in inte kommer från andra befintliga boenden 

utan kommer att inhysa nya behövande som tillkommer på grund av den 

förväntade befolkningsökningen i den aktuella ålderskategorin.     

 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 14 september. 

Yttrande gällande nytt VoBo till KS diarieförd 23 september 2020. 

Inför yttrande gällande nybyggnation diarieförd 21 september 2020. 

Protokollsutdrag KS 2020-09-10 § 134 diarieförd 17 september 22020. 

Nytt boende kalkyl bemanning diarieförd 12 augusti 2020. 

Östernäs demensboende Plan 2 skiss 2020-03-27 diarieförd 4 maj 2020. 

Östernäs demensboende Plan 1 skiss 2020-03-27 diarieförd 4 maj 2020. 

Östernäs demensboende fasad skiss 2020-03-27 diarieförd 4 maj 2020. 

Östernäs demensboende situationsplan 2020-03-27 diarieförd 4 maj 2020. 

Gärdeåsen demensboende situationsplan skiss 2020-03-30 diarieförd 4 maj 

2020. 

Gärdeåsen demensboende Plan 2 och 3 skiss 2020-03-30 diarieförd 4 maj 

2020. 

Gärdeåsen demensboende Plan 1 och fasad skiss 2020-03-30 diarieförd 4 

maj 2020 

Yrkanden 

Ingela Gustavsson (V) yrkar på bifall till att kommunfullmäktige projekterar 

för ett nytt vård och omsorgsboende med 40 platser på Östernäs utifrån 

förstudien. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att hans förslag till yttrande godkänns. 

 

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på tillägg till punkt 2 i yttrandet: För 

bättre beslutsunderlag ska förstudien utökas till minst ett ytterligare 

alternativ till förslag på demensboendet med lika stor belysningsgrad. 

 

Per-Gunnar Larsson (S) och Maud Jonsson (L) bifall till Marie-Louise 

Hellströms förslag.     
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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. 

 

Ordförande ställer proposition på yrkandena. László Gönczis yrkande mot 

Ingela Gustavssons yrkande. Han finner att nämnden bifaller László Gönczis 

yrkande.  

  

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst för bifall till László Gönczis yrkande 

Nej-röst för bifall Ingela Gustavssons yrkande  

 

Omröstningsprotokoll   § 112  

Ledamöter  
Parti 

 Ja Nej 

László Gönczi MP X  

Maud Jonsson L X  

Ingela Gustavsson V  X 

Thomas Evensson M  X 

Elisabeth Thorén C  X 

Marie-Louise Hellström LB X  

Per-Gunnar Larsson S X  

Totalt  4 3 

 

Med 4 Ja-röster mot 3 Nej-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 

László Gönczis yrkande. 

 

Ingela Gustavsson (V) och Elisabeth Thorén (C) reserverar sig i beslutet. 

 

Ordförande ställer proposition på Marie-Louise Hellströms med fleras 

tilläggsyrkande mot avslag. Han finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

  

Ja-röst för bifall till László Gönczis yrkande 

Nej-röst för bifall Marie-Louise Hellströms med fleras yrkande 
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Omröstningsprotokoll   § 112  

Ledamöter  
Parti 

 Ja Nej 

László Gönczi MP X  

Maud Jonsson L  X 

Ingela Gustavsson V X  

Thomas Evensson M X  

Elisabeth Thorén C X  

Marie-Louise Hellström LB  X 

Per-Gunnar Larsson S  X 

Totalt  4 3 

 

Med 4 Ja-röster mot 3 Nej-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 

László Gönczis yrkande. 

 

Per-Gunnar Larsson (S), Maud Jonsson (L) och Marie-Louise Hellström 

(LB) reserverar sig i beslutet.        

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 113 Dnr 00030/2020  

Månadsuppföljning 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram ett 

antal kostnadsdrivare som redovisas varje månad.   

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 16 september 2020. 

Antal dagar från beslut VoBo diarieförd 17 september 2020. 

Balans in-utflytt VoBo augusti diarieförd 17 september 2020. 

Analys hemtjänsten enligt uppdrag diarieförd 16 september 2020. 

Månadsuppföljning augusti 2020 diarieförd 16 september 2020. 

ON timmar hemtjänst 2019-2020 diarieförd 16 september 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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§ 114 Dnr 00078/2020  

Extra insatser för att på kort sikt hantera kön till VoBo-
platser 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har under 2020 arbetat med att verkställa ett antal beslut som 

omsorgsnämnden har beslutat. Bland annat nedläggning av boendeplatser 

och förändringar i riktlinjer vid biståndsbedömning som till exempel bistånd 

i form av vård- och omsorgsboende, korttidsplats och växelvård. Vi har även 

haft/har en pandemi som gjort att verkställighet av vissa insatser har 

fördröjts. Växelvårdplatser planeras åter och möjliggör att det underlättar för 

bland annat anhöriga. 

 

För att verkställa nedläggning av Gärdegården under 2020, påverkas tiden  

för verkställighet till vård- och omsorgsboende och blivit längre än normalt. 

Förvaltningen har en planering där Gärdegården kan vara tömd 20201130. 

Om det inte kan ske eller om väntan blir ohållbar för våra kunder finns 

möjlighet att öppna ett antal reservplatser på Källbacka, i den administrativa 

delen. Förvaltningen följer utvecklingen varje vecka och gör i dagsläget 

bedömningen att den hanterar detta. 

 

Omsorgsnämnden förväntar sig att kötiden inte uppnår samma längd som 

under juli och augusti.              

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 11 september 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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§ 115 Dnr 00003/2020  

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delårsbokslut per augusti och helårsprognos för 2020 godkänns och  

    skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 

2.  Anta tjänsteskrivelsen gällande delårsbokslut per augusti och  

     helårsprognos för 2020 

 

3.  Godkänner uppföljning av verksamhetsmålen för 2020 

 

4.  Anta skrivelsen till Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Delårsbokslut: 

Omsorgsförvaltningen har upprättat delårsbokslut per augusti. 

Delårsbokslutet visar ett underskott om 17 793 tkr. 

 

Helårsprognos: 

Omsorgsförvaltningen har upprättat en helårsprognos för 2020. 

 

Helårsprognosen visar ett underskott om 27 308 tkr. Förvaltningen gick in i 

2020 med en ofördelad besparing om 4 970 tkr på övergripande nivå. 

 

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas redovisa ett negativt 

resultat om 6 242 tkr, där ligger inköp av skyddsutrustning om ca 5 000 tkr i 

den rådande pandemin samt konsult för biståndshandläggning i början av 

året. 

 

Stöd och omsorg (SO) redovisar i denna prognos ett överskott om 1 013 tkr, 

ersättningar från staten för sjuklöner samt ett lägre behov av vikarier då 

dagverksamheter/daglig sysselsättning varit stängd och personal arbetat där 

andra varit sjuka. Stöd och omsorg har arbetat med schemaförändringar och 

struktur för redovisning av personlig assistanstimmar inför 2020. 

 

Äldreomsorgen (ÄO) beräknas redovisa ett underskott vid årets slut på 18 

260 tkr. Vård- och omsorgsboende kommer att redovisa ett litet överskott om 
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440 tkr.  För hemtjänsten ser prognosen ut att visa ett underskott på 16 616 

tkr. Under perioden maj- augusti har timmarna ökat och delar av ökningen 

antas stanna av under hösten. Dels har timmarna ökat men även kostnaderna 

för att verkställa insatser har ökat. Detta beror till viss del på att kunder har 

ett större omvårdnadsbehov och dubbelbemanning planeras ut i högre grad 

än tidigare. Förvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete vad gäller 

biståndshandläggning och verkställighet, där insatser och planering kommer 

att analyseras tillsammans med kostnader. Detta utvecklingsarbete kommer 

att pågå under hösten, dock kan någon garanti för kostnadsminskningar 

under 2020 inte garanteras. 

 

Vad gäller dagverksamhet, så har dessa varit stängda under ett antal månader 

och den personalen har arbetat med bland annat social samvaro i det ordinära 

boendet (hemtjänst). Det påbörjade arbetet kring tillsyn via kamera stannade 

av i våras men kommer nu att återupptas, startar hösten 2020 med utbildning 

av teknik för medarbetare. Inför 2021 kan arbetet med kamera få effekt på 

både arbetsmiljö och kostnader. 

 

Förvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden fortsatt titta på avgifter 

och en utredning om avgifter för trygghetstelefon finns framtagen. 

Hemsjukvården redovisar ett underskott om 5 422 tkr och det beror på köp 

av sjuksköterskebemanning under januari-augusti samt ett högre behov 

tekniska hjälpmedel. Sjuksköterskeorganisationen kommer under hösten 

2020 att vara bemannad med ordinarie personal. 

 

Osäkerhetsfaktorer 

Det råder generellt en osäkerhet kring prognosen då det i verksamheterna 

kan svänga väldigt fort, vad gäller att ärende minskar och upphör som att nya 

tillkommer. Nedläggningen av vård- och omsorgsboendet Gärdegården 

pågår och beräknas vara klart 20201231. Under denna tid uppstår en högre 

belastning på både korttidsplatser och hemtjänst. En osäkerhet råder 

fortfarande hur pandemin fortsatt stannar av eller kluster uppstår. Kostnader 

för sjukfrånvaro har under en period ersatts av staten, nu har det trappats av 

och en osäkerhet råder hur höstens sjukfrånvaro kommer att se ut. 

Folkhälsomyndighetens råd är fortfarande att vid minsta symtom stanna 

hemma. Osäkerhet råder även kring hur arbetet kan planeras när 

besöksförbudet upphävs på vård- och omsorgsboende/gruppbostäder.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 17 september 2020. 

Mål ON 2020 uppföljning per augusti 2020 diarieförd 18 september 2020. 
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Förslag på skrivelse till kommunfullmäktige gällande budget 2020 diarieförd 

17 september 2020. 

Delårsbokslut samt helårsprognos ON bok diarieförd 16 september 2020. 

Prognos ON augusti 2020 investeringar diarieförd 16 september 2020. 

Budgetuppföljning ON augusti 2020 drift diarieförd 16 september 2020.    

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att hänsyn tas i prognosen för sökt ersättnings-

belopp gällande extraordinära kostnader. 

 

Ingela Gustavsson (V) yrkar på avslag till László Gönczis yrkande. 

 

Per-Gunnar Larsson (S) bifall till att skrivelsen till kommun-

fullmäktige antas.    

Propositionsordning 

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

att hänsyn tas i budgetuppföljningen för sökt ersättningsbelopp gällande 

extraordinära kostnader att finner att omsorgsnämnden avslår detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att delårsbokslut per augusti och helårsprognos för 

2020 godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att anta tjänsteskrivelsen gällande delårsbokslut per 

augusti och helårsprognos för 2020 och finner att omsorgsnämnden bifaller 

detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att godkänna uppföljning av verksamhetsmålen för 

2020 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till hans eget förslag till 

skrivelse till kommunfullmäktige och finner att omsorgsnämnden bifaller 

detta.      

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Akt 
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§ 116 Dnr 00079/2020  

Remiss Kretsloppsplan 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har inga synpunkter på planen 

 

2. Omsorgsnämnden vill skicka med att det är viktigt att anpassa system och   

    göra sortering tillgängligt för alla  

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ha en plan för 

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans 

med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 

renhållningsordning. Plan och föreskrifter fastställs av kommunfullmäktige. 

Då avsikten är att skapa ett mer cirkulärt arbetssätt där avfall ej uppstår och 

resurser tillvaratas så har Hälsingekommunerna valt att kalla den 

”Kretsloppsplan”. 

 

Planen gäller alla verksamheter och bolag samt hushåll men även externa 

aktörer där kommunen har någon form av rådighet att verka i detta 

sammanhang. 

 

Planen är utformad så att det ska vara lättöverskådligt vilka mål och delmål 

inom Agenda 2030 som indikatorerna och åtgärder syftar till att uppnå. I 

bilaga 1 finns alla indikatorer sammanställda och vem som är ansvarig samt 

koppling till Sveriges miljömål. I bilaga 2 finns åtgärder sammanställda och 

olika aktörer kan hitta sina beröringspunkter. 

 

Planen ska 2021-2025 medvetandegöra och engagera aktörer att bidra till att 

Ljusdals kommun utvecklas enligt avfallstrappan. Planens syfte är att skapa 

största möjliga nytta för miljö, klimat och Ljusdals utveckling samtidigt som 

det genererar ekonomiska fördelar.  

 

För omsorgsnämndens ansvar specifikt finns ett par punkter i bilaga 1, 

sammanställning av indikatorer: 

 

Indikator 1, att mängden matsvinn ska halveras till 2030 jämfört med 2020 

där 25%  ska ha uppnåtts till 2025. 
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Indikator 8, att senast 2025 ska flera produkter av engångsplast vara ersatta 

av flergångsalternativ. 

 

I bilaga 2 finns sedan ett antal åtgärder som omsorgsförvaltningen specifikt 

ska medverka i för att uppnå målen att minska matsvinn och ersätta 

engångsprodukter till flergångsprodukter i vår verksamhet. I dessa åtgärder 

finns omsorgsförvaltningen både med som drivande och medverkande. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 16 september 2020. 

Förslag till Ljusdals kommuns kretsloppsplan 2021-2025 diarieförd 18 

augusti 2020. 

Bilagor - Förslag till Ljusdals kommuns kretsloppsplan 2021-2025 diarieförd 

18 augusti 2020. 

Remissmissiv kretsloppsplan diarieförd 18 augusti 2020. 

Mottagare av remiss diarieförd 18 augusti 2020.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att beslut 1 och 2 i förvaltningschefens förslag 

till beslut ändras till lydelsen:  Det är viktigt att det i kommunen finns ansvar 

för funktion, kostnad och flöden för källsortering där genomförandet hamnar 

på till exempel äldreomsorg som i sin tur är beroende av att det praktiskt kan 

hanteras. 

 

Ingela Gustavsson (V): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Maud Jonson (L): Bifall till förvaltningens förslag.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot Ingela Gustavssons med fleras 

bifallsyrkande finner att nämnden avslår ordförandes yrkande. 

 

Beslutsexpediering, Akt 
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§ 117 Dnr 00081/2020  

KPB Kostnad per brukare 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen, OF har tillsammans med konsultföretaget Ensolution 

tittat på alla verksamheter inom OF och fått fram en kostnad per brukare 

KPB 2019.  

 

Ensolution redovisade via Teams den rapport som är sammanställd där bland 

annat volymer, insatsmixer och enhetskostnader visar kostnadsläget i olika 

delar. En jämförelse finns även utifrån de kommuner som är med i KPB.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 14 september 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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§ 118 Dnr 00093/2019  

Taxor för äldreomsorgen 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet    

Sammanfattning av ärendet 

En utredning har genomförts på uppdrag av omsorgsnämnden gällande 

kostnader för trygghetstelefon. Insatsen trygghetstelefon är ett bistånd som 

ska underlätta och trygga personer att bo kvar i sitt ordinära boende. 

Kommunen har beredskap i form av personal som vid larm från trygghets-

telefon tar kontakt antingen via telefon eller via besök. 

 

 I Ljusdals kommun betalar kunden 171 kr/mån och det ingår i max taxan. 

Tillbehör som larmknapp, halsband/armband, batterier och specialknappar 

för personer som har svårt att trycka på en knapp står kommunen för. 

Installation av trygghetstelefon ingår och kund betalar ej för borttappade 

eller ej återlämnat larm och tillbehör. Kostnaden för Ljusdals kommun är 

hyra för larm från leverantör om 56 kr/mån. 

 

Engångskostnader som tillkommer är halsband ca 48 kr/st, armband 60 kr/st, 

batterier 20 kr/ st. För kunder som behöver specialknappar har kommunen en 

kostnad om mellan 167-420 kr/st. Vid byte av batteri används ett 

renoveringskitt, som består av nytt batteri, nytt armband/ halsband m.m. till 

en kostnad av 120 kr och det utförs av kommunens personal. 

 

En jämförelse har genomförts med kommuner som Bollnäs, Söderhamn, 

Gävle, Hudiksvall, Ockelbo, Älvkarleby, Ånge och Nordanstig.  

 

Ljusdals kommun har idag den lägsta taxan, övriga kommuner har en taxa på 

mellan 200 – 300 kr/ mån. De flesta kommuner tar även ut en installations 

kostnad mellan 345 – 375 kr som inte ingår i maxtaxan utan ses som en 

engångsavgift.  

 

Några kommuner tar ut en självkostnad vid borttappade och ej återlämnade 

larm med tillbehör samt för faktisk tid vid ett larm.  
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En beräkning har gjorts på 315 kunder i Ljusdals kommun som har 

betalnings utrymme för en eventuell höjning av taxan för trygghetstelefon. 

En höjning till 230 kr/mån genererar intäkter på 223 000 kr/år. En höjning 

till 250 kr mån genererar intäkter på 298 000 kr/ år. Utredningen visar att 

Ljusdals kommun ligger lägre i sina avgifter för trygghetstelefon och inte tar 

ut några engångsavgifter.              

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 17 september 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 

22(28) 

Datum 

2020-09-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 119 Dnr 00020/2020  

Patientsäkerhetsberättelse till ledningssystemet för 
kvalitetsarbetet 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Patientsäkerhetsberättelsen godkänns          

Sammanfattning av ärendet 

Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas för att främja patientsäkerheten och 

öppet och tydligt för alla redovisa, strategier, mål och resultat av arbetet i 

den kommunala hälso- och sjukvården.  

 

Under 2019 visar uppföljningarna av avvikelsesystemet att andelen 

inrapporterade avvikelser har ökat. Vårdprevention som kan mätas i Senior 

alert har minskat. Resultat i palliativregistret har påvisat vart behovet av 

förbättringar ska sättas in. 

 

Utvecklingen har gått vidare med att införa (NVP) Nationell vårdplanför 

palliativ vård under 2019.   

 

En extern granskning av läkemedelshanteringen  har inte kunnat genomföras. 

Kunskapskontroller vid delegering samt läkemedelsgenomgångar för att 

främja säkerheten i läkemedelsanvändandet i kommunen har genomförts. 

Arbetet med att förbättra dokumentationen och svara upp till kraven från 

socialstyrelsen att rapporter in KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder) 

fortsatte under 2019.   

 

Loggkontroller på åtkomst i hälso- och sjukvårdsdokumentation har 

genomförts för att undvika att obehörigt intrång sker.  

 

Mätningar av nattfastetider, nutritionsstatus och munhälsa har pågått för att 

förebygga bland annat undernäring och ohälsa. 

Arbetet med hygienförbättringar och kontinensvården har fortsatt.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 8 september 2020. 

Patientsäkerhetsberättelse diarieförd 7 september 2020 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(28) 

Datum 

2020-09-24 

 

 

  
 

 
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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§ 120 Dnr 00018/2020  

Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförda den 3 september 2020, över delegeringsbeslut 

fattade augusti 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 8 september 2020 

Delegeringsbeslut augusti  - översikt diarieförd 3 september 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 

25(28) 

Datum 

2020-09-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 121 Dnr 00025/2020  

Ärenden för kännedom 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Avsägelse 

Avsägelse har inkommit från Vanja Isaksson (S) och Tommy Olsson (C). 

Entledigandet sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 

2020. 

 

Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan. Hemsändningsbidrag 

Region Gävleborg har beslutat förlänga den tillfälligt utökade möjligheten 

för kommuner att söka stöd för hemsändning av varor till 31 december 2020. 

Omsorgsnämnden har 2020-08-19 beslutat att följa regionens beslut. De 

berörda butikerna har därför informerats om att de nya avtal som tecknades 

för augusti och september fortsätter att gälla året ut. 

 

Packningsbidrag omfattas inte av regionens stödbeslut varför den kostnaden 

troligen belastar kommunen i sin helhet. 

             

Beskrivning av ärendet 

Det utökade hemsändningsbidraget infördes 1 april genom ordförandebeslut 

efter erbjudande från Region Gävleborg. Villkoren ändrades från 1 augusti 

till 30 september genom ett beslut där omsorgsnämnden 2020-06-17 

delegerade till ordföranden att fastställa detaljerna i regelverket. De nya 

reglerna presenterades 2020-08-19 för omsorgsnämnden, som då beslöt att 

förlänga dessa regler under förutsättning att regionen gjorde det. Ett sådant 

beslut från regionen meddelades 2020-09-XX, varvid berörda butiker 

underrättades om att de tecknade avtalen förlängs med tre månader. 

För de butiker och kunder som inte omfattades av det tidigare gles-

bygdsstödet innebar de nya avtalen att ersättningen sänktes från 200 till 100 

kronor, plus kilometerersättning med 7 kr/km. Egenavgifterna för kunderna 

har höjts och volymerna har minskat, men olika mycket för olika butiker. 

 

De nya avtalen från 1 augusti innefattar också ett packningsbidrag på 50 

kronor, i de fall då kunden själv hämtar matkassen vid kaj istället för att 
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behöva gå in i butiken. Regionen har, med hänvisning till besked från 

Tillväxtverket som administrera glesbygdsstödet, hittills ställt sig avvisande 

till kommunens begäran om att även det bidraget skall omfattas av det 50%-

iga stödet från regionen. Eftersom bidraget från regionen är maximerat till 

100 kronor per leverans omfattas inte heller kilometertilläggen före 1 augusti 

av stödet. Däremot ryms kilometerstödet under beloppstaket efter 

sänkningen av grundbidraget 1 augusti. 

 

Regionens andel av hemsändningsbidraget rekvireras årsvis i efterskott. I 

den senaste budgetprognosen bedömdes kommunens merkostnad på 

helårsbasis till ca 347.000 kronor. Cirka 25.000 kronor av den summan avser 

packningsbidraget. Till det kommer ca 339.000 som Region Gävleborg lovat 

stå för (men i efterskott med utbetalning först 2021). Kommunens kostnad 

bokförs och redovisas som en coronarelaterad extrakostnad, men det är ännu 

oklart om kommunen kommer att få kostnadstäckning för denna merkostnad.

            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 14 september 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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§ 122 Dnr 00024/2020  

Protokoll för kännedom 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

           

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 24 september 2020 finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

Protokollsutdrag KS 2020-08-13 § 119 Begäran från omsorgsnämnden om 

yttrande från kommunstyrelsen över förslag att stänga korttidsplatser i Los  

Beslut: Kommunstyrelsen avstår från att lämna yttrande. 

            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 11 september 2020. 

Protokollsutdrag KS 2020-08-13 § 119 diarieförd 21 augusti 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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§ 123 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet      

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Louise Hellström (LB) frågar vem som är ansvarig för hjärtstartarna  

och vilka satsningar som ingår i budgetpropositionen för språkträning för 

anställda inom äldreomsorgen.  

 

Ingrid Sundström tar med sig svaren på frågorna till nästa sammanträde.     

 

 


