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§ 155 Dnr 00031/2020  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns      
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§ 156 Dnr 00009/2020  

Förvaltningschefen informerar 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

 

• Läget förvaltningen 

• Semestrar jul och nyår 

• Svårt att rekrytera personal - rehab, enhetschef och  

                      handläggning 

• Daglig verksamhet enligt LSS 

             

Beslutsunderlag 

Verksamhetschefens skrivelse daterad 2 december 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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§ 157 Dnr 00051/2020  

Coronapandemin 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

 Dagsläget på omsorgsförvaltningen avseende smittspridning 

 Hur arbetar vi för att förhindra ökad smittspridning 

 Provtagningar 

 Skyddsutrustning, ansvarig 

 Sjukfrånvaro medarbetare 

 Arbetet med att planera framåt, långsiktig planering för nya arbetssätt           

Beslutsunderlag 

Verksamhetschefens skrivelse daterad 2 december 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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§ 158 Dnr 00100/2020  

Internkontrollplan 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att presentera internkontrollplan för  

    2021 för beslut på omsorgsnämnden den 27 januari 2021     

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en 

god internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att 

anta en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp det 

interna kontrollsystemet inom nämndens verksamheter. 

 

Internkontrollplanen uppdateras årligen och revideras vid behov. 

Internkontrollplanen för 2020 har gåtts igenom av kvalitetssamordnare och 

nämndsekreterare med förslag på revidering inför 2021. Dessa förslag tas 

upp på omsorgsförvaltningens ledningsgrupps nästa möte, den 16 december 

och kommer som ärende i omsorgsnämnden i januari 2021.     

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 7 december 2020.     

Yrkanden 

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

presentera internkontrollplan för 2021 för beslut på omsorgsnämnden den 27 

januari 2021.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget förslag att 

uppdra till omsorgsförvaltningen att presentera internkontrollplan för 2021 
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för beslut på omsorgsnämnden den 27 januari 2021 och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta.    

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 159 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Richard Brännström informerar hur arbetet fortskrider kring 

nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende samt läget för upphandling av 

projektering, detaljplan och sanering av Östernäsområdet.            

Beslutsunderlag 

Verksamhetschefens skrivelse daterad 2 december 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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§ 160 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. Dessa redovisas månadsvis tillsammans med, av 

omsorgsnämnden, utvald verksamhetsstatistik. I kostnadsdrivare ingår de 

totala kostnaderna för hemtjänsten, dessa är dock inte uppdaterade avseende 

november i månadens redovisning. I tillägg till kostnadsdrivare och 

verksamhetsstatistik redovisas budgetuppföljning, då budgetuppföljning 

avseende november månad inte är färdigställd redovisas oktober 2020.     

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 3 december 2020. 

Antal dagar från beslut VoBo  diarieförd 16 november 2020. 

Balans in-utflytt VoBo diarieförd 16 november 2020. 

ON timmar hemtjänst 2019-2020 oktober diarieförd 17 november 2020. 

Budgetuppföljning ON oktober 2020 diarieförd 18 november 2020. 

Kostnadsdrivare november diarieförd 3 december 2020. 

Balans in-utflytt VoBo diarieförd 8 december 2020. 

Antal dagar från beslut VoBo diarieförd 8 december 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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§ 161 Dnr 00004/2020  

Budget 2021 samt ELP 2022-2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Förslaget om detaljbudget antas 

 

2. Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att yttra sig över ”Budgetdokument  

    inför 2021” så att nämnden ska kunna ta ställning till innehållet vid sitt  

    sammanträde i januari 2021 

 

3. Förslaget om investeringsbudget antas           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen redovisar deras budgetförslag för 2021.  

 

I budgetförslaget finns en satsning på förändringsarbete. Budgetförslaget är 

räknat på en minskad sjukfrånvaro kopplat till ett pågående projekt, åtgärder 

inom biståndsbedömningen och verkställande av hemtjänst samt ett 

effektiviseringsarbete inom verksamhetsområde stöd och omsorg genom 

verktyget Kuben som är en metod för behovsbedömning och funktions-

tillstånd. Budgetförslaget inkluderar även en höjning av avgiften på 

trygghetslarm.           

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 3 december 2020. 

Förslag från omsorgsnämndens ordförande: Budgetdokument inför 2021 

diarieförd 1 december 2020. 

Budget drift ON 2021 diarieförd 3 december 2020. 

Budget investeringar ON 2021 diarieförd 3 december 2020. 

Förtydligande budgetförslag diarieförd 3 december 2020. 

Protokoll ON 2020-11-24 § 147 diarieförd 3 december 2020.    

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att förslaget om investeringsbudget antas.      
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag till detaljbudget och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till uppdraget till 

omsorgsförvaltningen att yttra sig över ”Budgetdokument  inför 2021” så att 

nämnden ska kunna ta ställning till innehållet vid sitt sammanträde i januari 

2021 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

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

att förslaget om investeringsbudgeten ska antas och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta.       

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt     
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§ 162 Dnr 00018/2020  

Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförda den 7 december 2020, över delegeringsbeslut 

fattade i november 2020 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg 

och stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktions-

hindrade (LSS) inom stöd och omsorg.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 7 december 2020. 

Delegeringsbeslut november – översikt diarieförd 7 december 2020.     

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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§ 163 Dnr 00104/2020  

Externt besök  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet     

Sammanfattning av ärendet 

Bosse Hed från Unitis som är ett arbetsintegrerat socialt företag informerar 

om sin verksamhet.  
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§ 164 Dnr 00049/2020  

Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan. 
Varuhemsändningsbidrag 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden beslutar att förlänga nuvarande avtal om  

    varuhemsändningsbidrag med livsmedelsbutiker i tre månader, till och  

    med 31 mars 2021 

 

2. Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen övertar ansvaret för  

    varuförsörjningsfrågor kopplade till pandemin 

 

3. Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att en utredning görs om att  

    varuförsörjningsplanen för glesbygd bör övertas av kommunstyrelsen          

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsomyndighetens uppmaning att undvika matbutiker har varit svåra att 

efterleva för dem som inte har anhöriga eller bekanta som kan handla åt dem. 

Kommunen införde i mars 2020 ett tillfälligt bidrag till butiker som erbjöd 

hemsändningstjänster. Avtal har tecknats med de butiker som så önskat, 

avtalen gäller till sista december med möjlighet till förlängning. Kommunen 

har betalat butikerna en fast summa per genomförd hemleverans, varav 

Region Gävleborg bekostar hälften. 

 

Kommunens merkostnad bedöms till ca 350.000 kronor under 2020 och har 

hittills belastat omsorgsnämndens budget. 

 

Region Gävleborg har beslutat förlänga sitt bidrag till  och med 31 mars 

2021. 

 

Beskrivning av ärendet 

 

Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun införde (via ordförandebeslut) i mars 

2020 ett extra stöd till butiker som erbjuder färdigpackade matkassar enligt 

individuell beställning, för avhämtning eller hemsändning, för kunder 

bosatta i Ljusdals kommun som är över 70 år eller av annat skäl tillhör 

riskgrupp för covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens definitioner. I augusti 
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tillförde nämnden ett stöd för packning med avhämtning, medan stödet för 

hemleveranser minskades. 

 

Stödet bygger på den befintliga varuförsörjningsplanen men har anpassats 

för pandemin med utökade målgrupper. För hemsändning till riskgrupper 

bekostas halva bidraget av Region Gävleborg. Packning utan hemleverans 

ersätts enligt nuvarande regelverk inte av regionen, utan hela det bidraget 

belastar kommunen. 

 

Avtalen med butikerna gäller till 31 december 2020 och kan antingen 

förlängas, avslutas eller skrivas om. Om kommunstyrelsen övertar frågan 

fattar den också beslutet, i annat fall behöver omsorgsnämnden välja väg. 

En förlängning av avtalet kan ske ensidigt från kommunens sida. Butikerna 

kan då fortsätta rekvirera bidrag enligt principerna i det gällande avtalet, 

förutsatt att de fortsätter erbjuda tjänsten. 

 

Ett avslutande av avtalet kan också ske ensidigt från kommunens sida. 

Avtalet är tidsbegränsat och kräver ingen uppsägning. 

 

En ändring av villkoren innebär att ett nytt avtal behöver tas fram. Alla 

livsmedelsbutiker i kommunen erbjuds då att teckna det nya avtalet. 

Villkoren behöver vara likvärdiga, men varje butik kan välja att tacka ja eller 

avstå. 

 

I samtal med näringslivet och olika kommunala förvaltningar, främst 

hemtjänsten, har förslag på olika förändringar av stödets konstruktion 

kommit på tal. Ett väl förankrat förslag till förändringar och nya avtal med 

butikerna hinner inte arbetas fram före årsskiftet, varför avtalet bör förlängas 

för samma period som Region Gävleborg med hänvisning till pandemin 

bekostar 50% av hemsändningsstödet.  

 

Vid beslut om avslutat stöd från regionen sägs avtalen upp för 

omförhandling och eventuellt nytt ställningstagande från kommunens sida.  

För de glesbygdsbutiker som redan före pandemin hade särskilda 

hemsändningsbidrag - Tempo Ramsjö, ICA Nickeln i Los samt Handlar´n i 

Ängebo (för kunder folkbokförda i Ljusdals kommun) – gäller de tidigare 

avtalen även under 2021. En ny varuförsörjningsplan bör utarbetas under 

2021 och ersättningsnivån ses över.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 2 december 2020.     
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag om att förlänga nuvarande avtal om varuhemsändningsbidrag med 

livsmedelsbutiker i tre månader, till 31 mars 2021 och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag att kommunstyrelsen övertar ansvaret för varuförsörjningsfrågor 

kopplade till pandemin och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag till kommunstyrelsen att en utredning görs om att varuför-

sörjningsplanen för glesbygd bör övertas av kommunstyrelsen och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta.      

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt      
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§ 165 Dnr 00093/2020  

Dela kostnader med Arbetsmarknad- och 
socialnämnden 

Omsorgsnämnden beslutar 

 1. Att avslå arbetsmarknads- och socialnämndens begäran om delat  

     betalningsansvar gällande enskild individ    

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden motsätter sig delat betalningsansvar för vård och 

behandling gällande specifik individ. Det står klart att individen har en 

funktionsnedsättning som ger hen rätt att ansöka om insatser enligt lagen om 

stöd och service för vissa funktionshindrade. Den problematik som nu är kan 

inte avhjälpas med de frivilliga insatser som LSS (lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade) kan ge då de bygger på frivillighet och 

delaktighet, vilket har saknats. Insatser enligt LSS  kan bli aktuella först när 

individen själv är motiverad att ansöka om detta. Arbetsmarknads och 

socialnämnden har utrett hens behov vilket utmynnat i att förvaltningsrätten 

fattat ett beslut om LVU -Lagen om särskilda bestämmelser om vård av 

unga.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens förslag daterad 2 december 2020.     

Propositionsordning  

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att avslå arbetsmarknads- och socialnämndens 

begäran om delat betalningsansvar gällande enskild individ och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta.   

Beslutsexpediering 

 Akt     
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§ 166 Dnr 00024/2020  

Protokoll för kännedom 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 9 december 2020 finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

Protokoll KF 2020-11-09 § 113 Delårsbokslut per augusti 2020. 

 

Beslut: Delårsrapporten godkänns. 

 

Protokoll KF 2020-11-09 § 112 Avsägelse från Ingela Gustavsson (V) 

gällande uppdraget som 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden. Fyllnadsval. 

 

Beslut: 

 

1. Ingela Gustavsson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 

 

2. Thomas Evensson (M) väljs till ny 2:e vice ordförande. 

 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

    

Protokoll KF 2020-11-09 § 108 Fyllnadsval efter Tommy Olsson (C)  

gällande uppdraget ersättare i omsorgsnämnden. 

 

Beslut 

 

1. Barbro Andin Mattsson (C) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 

 

4.  Valen gäller för återstoden av mandatperioden             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 1 december 2020 

Protokoll KF 2020-11-09 § 108 
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Protokoll KF 2020-11-09 § 112 

Protokoll KF 2020-11-09 § 113      

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 

21(23) 

Datum 

2020-12-09 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 167 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet     

Sammanfattning av ärendet 

Anne Helsing meddelar att hon slutar som personalrepresentant 31 december 

2020. Ny personalrepresentant meddelas på omsorgsnämnden i januari 2021.      

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(23) 

Datum 

2020-12-09 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 168 Dnr 00016/2020  

Ärendegranskning delegeringsbeslut 
handläggarverksamheten socialtjänstlagen 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Delgivningen av avslagsbeslutet har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Omsorgsnämnden har undertecknad granskat två utredningar 

utförda av biståndshandläggare SoL. Vid granskningen har granskningsmall 

myndighetsbeslut OF – bifallsbeslut och granskningsmall myndighetsbeslut 

OF – avslagsbeslut fastställd av Omsorgsförvaltningen använts.  

Syftet med ärendegranskning är att bedöma om utredningen är rättssäker 

samt att skapa en samstämmighet mellan biståndshandläggarna i deras 

utredningar, bedömningar och beslut. 

 

Ärendegranskningen denna gång omfattar två beslut utifrån ansökan om 

vård- och omsorgsboende, enligt SoL. Ett bifallsbeslut och ett avslagsbeslut.           

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 26 november 2020. 

Avslagsbeslut diarieförd 30 november 2020. 

Bifallsbeslut diarieförd 1 december 2020. 

Granskningsmall avslagsbeslut diarieförd 30 november 2020. 

Granskningsmall bifallsbeslut diarieförd 30 november 2020.      

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att avslagsbeslutet ska anses vara delgivet till 

nämnden.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(23) 

Datum 

2020-12-09 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

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

avslagsbeslutet ska anses vara delgivet till nämnden och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta.      

 

Beslutsexpediering, Akt       

 

 


