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Dnr00045/2019

Godkännande av dagordning
Omsorgsnämnden beslutar
1. Ärende 10 Remiss från Socialstyrelsen för vård av utskrivningsklara
patienter för år 2020, utgår från dagordningen.
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§ 149

Dnr00035/2019

Förvaltningschefen informerar 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Ingrid Sundström informerar:
•

Nya verksamhetschefer för Stöd och omsorg och
Aldreomsorg/hemtjänst på plats under oktober månad.

•

Flera sjukskrivningar inom förvaltningen

•

Förvaltningen gör en översyn gällande sjuksköterskor i
hemsjukvården, beslut kommer att tas om eventuellt köp av
bemanningssjuksköterska under en bestämd tid.

•

Ordförande och förvaltningschef presenterar strukturella förändringar
och politiska beslut på kommunstyrelsen den 6 november.

•

Samarbete har påbörjats med regionen. Avstämningar mellan
kommunens och regionens nattbemanning görs inför varje pass.

•

Rehabenheten i kommunen och för regionen har också påbörjat ett
samarbete.

•

Medarbetarundersökningen kommer hädanefter att ske varje år och
tidpunkt för undersökningen bestäms i november.

•

Bemanningsenheten, HR och förvaltningen har en stående träff
varannan vecka för att följa utvecklingen av behov och komma fram
till ett nyckeltal.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
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DnrOOllO/2019

§150

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

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett antal kostnadsdrivare i uppföljningssyfte.
Månadsuppföljningarna visar hur kostnader påverkar bland annat beslut och
behov i omsorgsförvaltningen.

Kostnadsdrivare:
•
•
•
•
•
•

Hemtjänsttimmar
Delegerad hemsjukvård
Lönekostnad Äldreomsorg
Lönekostnad Stöd o omsorg
Timmar i hemtjänsten
Antal dagar beslut om vobo daterad 191016

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 15 oktober 2019
Månadsuppföljning Omsorgsförvaltningen

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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§ 151

Dnr 00009/2019

Budgetuppföljning 2019, information från
servicehusbolaget
Omsorgsnämnden beslutar
1. Oms orgsnämnden tagit del av informationen.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att hos AB Ljusdals Servicehus
efterfråga en rapport med endast omsorgsförvaltningens fastigheter.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden beslutade 18 september 2019 att anhålla om
servicehusbolagets investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 16 oktober 2019
AB Ljusdalshems sammanställning över investeringar 26 september 2019

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att ge
förvaltningschefen i uppdrag att efterfråga rapport med endast
omsorgsförvaltningens fastigheter. Ordförande finner att omsorgsnämnden
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förvaltningschefen för verkställande
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Dnr000lO/2019

Budget 2020 samt ELP 2021 -2022
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämndens beslut från 9 oktober 2019 § 146 p 4 gällande
nedskärning i Back to business, BTB, upphävs.
2. Omsorgsnämndens beslut från 9 oktober 2019
besparingar minskad sjukfrånvaro upphävs.

§

146 p 7 gällande

3. En kvalificerad assistent tas bort vilket ger en besparing på
500 000 kronor år 2022.
4. 12 boendeplatser på Gärdegården ska stängas med sikte på 24 platser.
Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att göra en analys och senast i mars
2020 komma med förslag som ska möjliggöra beslut om stängning av
ytterligare 12 boendeplatser. Besparing 3 500 000 kronor år 2020,
11800000 kronor år 2021 och 11800000 kronor år 2022.

5. Sjukfrånvaron ska minska vilket ger en besparing på 1 000 000 kronor år
2020, 1 500 000 kronor år 2021 och 2 000 000 kronor år 2022.
6. 500 000 kronor anslås år 2020 till ett projekt för att minska sjukfrånvaron.
7. Back to business, BTB, skärs ner med 200 000 kronor år 2020, 400 000
kronor år 2021 och 400 000 kronor år 2022.
8. 100 000 kronor anslås år 2021 och 2022 för hantering av sjukskriv
ningarna.
9. Striktare regler för hemtjänst ger en besparing på 700 000 kronor år 2020,
2 500 000 kronor år 2021 och 2 500 000 kronor år 2022.
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10. Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en genomförande- och
konsekvensbeskrivning av att sänka nyckeltalen från 0,70 till 0,67
inom vård- och omsorgsboende att presenteras 22 november 2019.
11. Avgiftshöjningar ger en besparing på 800 000 kronor år 2020, 1 200 000
kronor år 2021 och 1 200 000 kronor år 2022. Omsorgsförvaltningen får
i uppdrag att ta fram förslag till ny taxa.
12. Ytterligare översyn administration ger en besparing på 2 000 000 kronor
år 2022.
13. Översyn bemanningssystemet ger en besparing på 3 000 000 kronor år
2022.
14. Omsorgsnämnden har att hantera ett ofördelat besparingskrav på
4 970 000 kronor år 2020, 729 000 kronor år 2021 och 9 616 000 kronor
år 2022. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på
aktiviteter och egna åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har tidigare aviserat att kostnaderna för 2020-2021
överstiger den ram som är tilldelad. Omsorgsnämnden beslutade 9 oktober
2019 om besparingar om 6 700 000 kronor för 2020 och 16 200 000 kronor
för 2021. För 2020 kan striktare biståndsbeslut inom hemtjänst göra en
ytterligare besparing om 700 000 kronor och cirka 2 500 000 kronor för
2021.
Förvaltningen har påbörjat ett arbete angående hur avgifter påverkar
kommunen och den enskilde. Ett förslag kommer att redovisas på
novembernämnden, där en besparing för 2020 beräknas till 200 000 kronor
och 400 000 kronor för 2021. Förvaltningen tittar nu i första skedet på
avgifter kring matabonnemang och matdistribution.

Beslutsunderlag
Skrivelse från presidiet diarieförd 14 oktober 2019
Omsorgsförvaltningens skrivelse 16 oktober 2019
Konsekvensanalys diarieförd 16 oktober 2019
Budgetberäkning 2020-2022 diarieförd 19 oktober 2019
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Protokollsutdrag 9 oktober 201
Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2019

Yrkanden
Maud Jonsson (L), Lszl6 Gönczi (MP) och Ingela Gustavsson (V):
Sjukfrånvaron ska minska vilket ger en besparing om 1 000 000 kronor år
2020, 1 500 000 kronor år 2021 och 2 000 000 kronor år 2022.
Per Gunnar Larsson (S): Sjukfrånvaron ska minska 1 500 000 kronor år
2020, 2 000 000 kronor år 2021 och 2 500 000 kronor år 2022.
Låszlö Gönczi (MP): 500 000 kronor anslås år 2020 till en satsning för att
minska sjukfrånvaron.
Back to business, BTB, skärs ner med 200 000 kronor år 2020, 400 000
kronor år 2021 och 400 000 kronor år 2022.
100 000 kronor anslås år 2021 och 2022 för hantering av sjukskrivningarna.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att upphäva om
sorgsnämndens beslut från 9 oktober 2019 § 146 p 4 gällande nedskärning i
Back to business, BTB. Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att upphäva om
sorgsnämndens beslut från 9 oktober 2019 § 146 p 7 gällande besparingar
minskad sjukfrånvaro. Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att en kvalificerad
assistent tas bort vilket ger en besparing på 500 000 kronor år 2022. Ord
föranden finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att 12 boendeplatser
på Gärdegården ska stängas med sikte på 24 platser, att omsorgs
förvaltningen får i uppdrag att göra en analys och senast i mars 2020 komma
med förslag som ska möjliggöra beslut om stängning av ytterligare 12
boendeplatser. Besparing 3 500 000 kronor år 2020, 11 800 000 kronor år
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2021 och 11 800 000 kronor år 2022. Ordföranden finner att
omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordföranden ställer Maud Jonssons m fl yrkande om besparing i form av
minskad sjukfrånvaro mot Per Gunnar Larssons yrkande. Ordföranden finner
att omsorgsnämnden bifaller Maud Jonssons m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Omsorgsnämnden godkänner följ ande propositionsordning:
Ja-röst för Maud Jonssons m fl yrkande, Nej-röst för Per Gunnar Larssons
yrkande.

Omröstningsresultat
Med 5 Ja-röster mot 2 Nej-röster har omsorgsnämnden beslutat bifalla Maud
Jonssons m fl yrkande.
Låszlö Gönczi (MP), Maud Jonsson (L), Ingela Gustavsson (V), Victoria
Andersson (M) och Torbjörn Melkersson (V) röstar Ja.
Per Gunnar Larsson (5) och Marie-Louise Hellström (LB) röstar Nej.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 500 000 kronor
anslås år 2020 till ett projekt för att minska sjukfrånvaron. Ordföranden
finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Back to business
skärs ner med 200 000 kronor år 2020, 400 000 kronor år 2021 och 400 000
kronor år 2022. Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 100 000 kronor
anslås år 2021 och 2022 för hantering av sjukskrivningarna. Ordföranden
finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till striktare regler för
hemtjänst vilket ger en besparing på 700 000 kronor år 2020, 2 500 000
kronor år 2021 och 2 500 000 kronor år 2022. Ordföranden finner att
omsorgsnämnden bifaller detta.
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsför
valtningen får i uppdrag att ta fram en genomförande- och konsekvensbeskrivning av att sänka nyckeltalen från 0,70 till 0,67 inom vård- och
omsorgsboende att presenteras 22 november 2019. Ordföranden finner att
omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till avgiftshöjningar
som ger en besparing på 800 000 kronor år 2020, 1 200 000 kronor år 2021
och 1 200 000 kronor år 2022, samt att omsorgsförvaltningen får i uppdrag
att ta fram förslag till ny taxa. Ordföranden finner att omsorgsnämnden
bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till en ytterligare
översyn av administration, som ger en besparing på 2 000 000 kronor år
2022. Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till en översyn av
bemanningssystemet som ger en besparing på 3 000 000 kronor år 2022.
Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgs
nämnden har att hantera ett ofördelat besparingskrav på 4 970 000 kronor år
2020, 729 000 kronor år 2021 och 9 616 000 kronor år 2022. Förvaltningen
får i uppdrag att återkomma med förslag på aktiviteter och egna åtgärder.
Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Sammantaget har omsorgsnämnden gjort följande anpassningar till den av
fullmäktige medgivna ramen:
2021
2022
2020
Anpassning
11 800
24 boendeplatser Vård- och omsorgsboende
3 500
11 800
500
500
Kval, assistent
500
400
400
Adm. Back to Bussiness
200
2 500
2 500
700
Biståndsbeslut översyn
2 000
1 000
1 500
Sjukfrånvaro
-100
-100
Sjukskrivriingshantering
0
0
-500
0
Satsning sjukskrivningar
3 000
3 000
Bemanningen/Bemanningssystem
1 500
1 200
800
1 200
Avgiftshöjningar
2 000
1 000
2 000
Ytterligare översyn administration
729
9 616
Ofördelad besparing
4 970
23 529
32 916
13 670
Summa
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Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Omsorgsförvaltningen för verkställande
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§153

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) informerar
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR) Charlotte Styrman informerar
om sitt arbete.
Informationen är en del i den utbildning omsorgsnämnden får om nämndens
verksamheter.
-

-

MAR är gemensamt för tre kommuner
Ansvarar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena
rehabilitering och behandling inom kommunens hälso- och
sjukvårdsansvar.

Under 2019 har följande genomförts i Ljusdals kommun:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes signatur

Rutiner kring skyddsåtgärder
Rutiner hjälpmedel påbörjat
Rengöring hjälpmedel
Säkerställa kontakt med legitimerad personal intern vårdkedja
Avvikelser varit få inom rehab förutom fall
Delegering/tid för hemtjänst, påbörjat
Genomgång av författningar
Kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla
Strategiskt arbete rutiner
Vara stöd till arbetsterapeut/fysioterapeut rn fl
Vara vårdgivarens specialistresurs/sakkunnig inom området
rehabilitering
Dokumentation, statusuppdatering, inte journalgranskat pga ny
uppdatering av Treserva
Rutin HSL-insatser rehab på dagverksamhet
Restriktioner
-

—

—

-
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Stöd till arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschef/
verksamhetschef, MAS
Prioriteringar träningsperiod, påbörjat
Nationella riktlinjer stroke, påbörjas i slutet av oktober.
—

—

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 11 oktober

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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Dnr00092!2019

Rutiner biståndsbedömning hemtjänst revidering
-

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner förslag till revidering av nuvarande
tillämpningsriktlinjer.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av omsorgsnämnden att se över
nuvarande tillämpningsriktlinjer (20 19-07-01) vad gäller biståndsbedömning
inom hemtjänst och vad som kan anse vara skälig levnadsnivå i de insatser
som beviljas. Utifrån gällande tillämpningsriktlinjer så är det sju insatser
som lyfts ut och reviderats enligt följande förslag på ny lydelse eller tillägg
Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens skrivelse 16 oktober 2019
Tillämpningsriktlinjer 9 oktober 2019
Protokollsutdrag 2019-09-18 § 129
Protokollsutdrag 2019-06-19 § 95

Yrkanden
Lszl6 Gönczi (MP): Avslag till förvaltningens förslag gällande punkt 2.1.1
Personlig omvårdnad.
Ingela Gustavsson (V): Bifall till förvaltningens förslag gällande punkt 2.1.1
Personlig omvårdnad.

Propositionsordning
Ordförande ställer sitt eget yrkande gällande personlig omvårdnad mot
Ingela Gustavssons yrkande. Ordförande finner att omsorgsnämnden bifaller
Ingela Gustavssons yrkande.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till övriga delar av
förvaltningens förslag. Ordförande finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Omsorgsförvaltningen för verkställande, Akt
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Dnr00285/2018

Uppföljning LOV 2018
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner genomförandet av kollegial granskning för
LOV-uppföljning.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheterna inom hemtjänsten följs kontinuerligt upp, både de externa
företagen och kommunens egen hemtjänst. LOV-uppföljningarna är en del
av den internkontroll förvaltningen genomför på uppdrag av omsorgs
nämnden.
Vid senaste rapporteringen i omsorgsnämnden angående resultatet från
uppföljning av LOV-utförare, i januari 2019, framkom önskemål från
nämnden om en kollegial granskning från andra kommuner för en mer
objektiv uppföljning.
Verksamhetsutvecklare och kvalitetssamordnare undersöker med
kommunerna i Hälsingland hur det ser ut med de LOV-leverantörer de har,
hur de följer upp och om intresse finns bjuds de in till en träff för att
diskutera och vara varandras bollplank.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 11 oktober 2019

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till
omsorgsförvaltningens förlag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 156

2019-10-23

Dnr000BB/2019

Nybyggnation Vård -och omsorgsboende Vobo
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden föreslår fullmäktige utifrån de remissvar som inkommit
att placera ett nytt vård-och omsorgsboende på i första hand Östernäs och
i andra hand Gärdeåsen.
2. Omsorgsnämnden kräver parallella förberedelseprocesser.
3. Omsorgsnämnden kräver att en snar lösning gällande passage över
järnvägen till Östernäs tas fram.

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har tillsammans med förvaltningen gjort en översyn av
vilka områden i Ljusdals tätort som kan vara möjliga för ett nytt vård- och
omsorgsboende. Omsorgsnämnden har utifrån detta gjort en prioritering där
ett område på Gärdeåsen och Östernäs har beskrivits. Remisser där
synpunkter från Kommunala pensionärsrådet (KPR), Rådet för
funktionshinderfrågor (RAFF) samt kommunchef Nicklas Bremefors samt
Ljusdaishems VD Richard Brännström har efterfrågats.
1 handlingarna finns dessa svar att tillgå. KPR och de flesta medlems
föreningar i RAFF har i sina svar påtalat vikten av att ha närhet till natur och
sjukvård. En viss oro finns att skulle Osternäs vara ett alternativ så kan det ta
för lång tid med sanering. Från förvaltningens sida har aspekter på de olika
förslagen analyserats och de finns även med i handlingarna.
Demensföreningen och Hörselskadades förening har likt tillfrågade
tjänstepersoner föreslagit Östernäs som högsta prioritet.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 15 oktober 2019
Omsorgsförvaltningens aspekter på placering av demensboende diarieförd
15 oktober 2019
Yttrande från Kommunala Pensionärsrådet diarieförd 14 oktober 2019
Svar från Demensföreningen och Hörselskadades förening diarieförd 23
september 2019

Justerandes signatur
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Svar från RsmH, FUB, Ljusdals diabetsförening och DHR Ljusdal diarieförd
23 september 2019
Skrivelse från Kommunala Pensionärsrådet diarieförd 23 september 2019
Svar från kommunchef Nicklas Bremefors diarieförd 20 augusti 2019
Svar från AB Ljusdalshem daterad 8 augusti 2019..

Yrkanden
Torbjörn Melkersson (V): Det nya vård- och omsorgsboendet ska placeras på
Osternäs.
Marie-Louise Hellström (LB), Maud Jonsson (L) och Per Gunnar Larsson
(S): Det nya vård- och omsorgsboendet ska placeras på Gärdeåsen.
Låszlé Gönczi (MP): Omsorgsnämnden ska förorda en placering i första
hand och en annan placering i andra hand.
Omsorgsnämnden kräver parallella förberedelseprocesser. 1 det fall
omsorgsnämnden förordar Östernäs som placering ska en snar lösning
gällande passage öyer järnvägen tas fram.
1 det fall omsorgsnämnden förordar Östernäs som placering ska det nya
Vobo ligga på västra sidan av Östernäs.
Victoria Andersson (M) och Ingela Gustavsson (V): 1 första hand förordas
Osternäs och i andra hand Gärdeåsen.

Propositionsordning
Ordförande ställer Marie-Louise Hellströms m fl yrkande mot Victoria
Anderssons m fl yrkande gällande placering. Ordförande finner att
omsorgsnämnden beslutat att bifalla Victoria Anderssons m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Omsorgsnämnden bifaller följ ande propositionsordning:
Ja-röst för Marie-Louise Hellströms m fl yrkande, nej-röst för Victoria
Anderssons m fl yrkande.

Justerandes signatur
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Omröstningsresultat
Med 4 Nej-röster mot 3 Ja-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla
Victoria Anderssons m fl yrkande.
Mszlö Gönczi (MP), Tngela Gustavsson (V), Victoria Andersson (M) och
Torbjörn Melkersson (V) röstar Nej
Maud Jonsson (L), Per Gunnar Larsson (S) och Marie-Louise Hellström
(LB) röstar Ja.

Reservation
Marie-Louise Hellström (LB) och Maud Jonsson (L) reserverar sig mot
beslutet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden
ska kräva parallella förberedelseprocesser. Ordförande finner att
omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden
ska kräva att en snar lösning gällande passage över järnvägen till Östernäs
tas fram. Ordförande finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden
ska förorda att det nya Vobo ligga på västra sidan av Östernäs. Ordförande
finner att omsorgsnämnden avslår detta

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 157

2019-10-23

DnrOOlO4!2019

Remiss från Socialdepartementet: Komplementär och
alternativ medicin och vård, SOU 2019:15 och SOU
2019:28
Omsorgsnämnden beslutar
1. Förslag till remissvar antas.

Sammanfattning av ärendet
Det är bra att lagen ses över när ny lag ska upprättas. Detta ingick tidigare i
patientsäkerhetslagen. Den nya lagen föreslås bli en separat, modifierad lag
för vård utförd utanför hälso- och sjukvården.
Kommunens hälso- och sjukvård, hemsjukvård och sjukvård på särskilda
boenden, sträcker sig inte utanför hälso- och sjukvårdens ansvar. Hälso- och
sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap
och beprövad erfarenhet.
Ur utredningsdirektivet kan man läsa att något utrymme för hälso- och
sjukvårdspersonal finns att använda behandlingsmetoder enbart på den
grunden att det ska styrkt att metoderna i sig är oskadliga.
Det ska bli förbjudet att behandla allvarliga sjukdomar men
symtomlindrande åtgärder tillåtas. När det gäller de symtomlindrande
åtgärderna kommer det att innebära utökade möjligheter till behandling i
några förslag och i andra förslag innebära tydligare begränsningar. Avsikten
är att förbättra säkerheten för personer som önskar använda sig av KAMtjänster (Alternativ medicin) och för KAM-aktörer.
Nuvarande beslut att om förbud att behandla cancer, epilepsi och diabetes
ersätts med ett generellt förbud att behandla allvarliga sjukdomar samt även
psykiska sjukdomar.
Konsekvenser för kommunens fortsatta hälso- och sjukvårdsarbete påverkan
inte. Aktörer som utför alternativ medicin (KAM) och vård (KAV) utanför
hälso- och sjukvården får inte utföra behandlingar till allvarliga sjukdomar
men vissa symtomlindrande behandlingar.

Justerandes signatur
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IVO s (Inspektion för vård och omsorg) roll kommer att bli den samma, men
det kan innebära mer krav på information. Läkemedelsverket har i dag
omfattande information om homeopatiska mediciner men utredningen
bedömer att det till vissa delar behöver anpassas till den nya lagstiftningen.
Straffbestämmelser som tidigare i patientsäkerhetslagen blir väsentligen
oförändrade. Straffansvar för uppsåt samt oaktsamhet som orsakar skada
eller fara för skada. Bristande kunskaper eller erfarenhet ska inte befrias från
ansvar.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 15 oktober 2019

Yrkanden
Ingela Gustavsson (V): Förslag till remissyttrande antas.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Ingela Gustavssons
yrkande och finner att nämnden bifaller detta

Beslutsexpediering
Socialdepartementet
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Dnr00126/2019

Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens
ledning, styrning och uppsikt för att minska
sjuktrånvaron i kommunen.
-

Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att utforma ett svar till
revisionen till nämndsammanträdet den 11 december 2019.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har kommit med revisionsrapporten Granskning av kommunstyrelsens ledning, styrning och uppsikt för att minska sjukfrånvaron i
kommunen. Revisionen vill att omsorgsnämnden lämnar ett skriftligt svar på
rapporten senast 31/1 2020. Svar bör utformas av nämnden till nämndsammanträdet 11 december 2019.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 11 oktober 2019
Revisionens granskningsrapport gällande kommunstyrelsens ledning,
styrning och uppsikt för att minska sjukfrånvaron i kommunen diarieförd 17
september 2019

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta

Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsförvaltningen för verkställande

Justerandes signatur
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Datum

Omsorgsnämnden

20 19-10-23

Dnr 00043/2019

§ 159

Sammanträdesdagar 2020
Omsorgsnämnden beslutar
1. Föreslagna mötesdatum antas.

Sammanfattning av ärendet
Alla politiska sammanträden under ett kalenderår planeras gemensamt på
kommunkansliet för att ärendegången från nämnder till kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige ska vara
smidig och funktionell.
Samtidigt som beslutet om ny organisation togs beslutades även om att
sportlov, påskiov och höstlov ska vara mötesfria.

Omsorgsnämnden
Under 2020 är omsorgsnänmden planerad till onsdagar. Omsorgsnämnden
sammanträder i Ljusdalssalen. För omsorgsnämnden finns 11 sammanträden
utlagda för 2020.

ON

t

Jan Feb
15

19

Mar Apr Maj
18

22

13

Jun Aug Sep Okt Nov Dec
17

19

16

21

11

9

Onsdagar kI.08:30 i Ljusdaissalen
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens skrivelse 15 oktober 2018

Yrkanden
Per Gunnar Larsson (5): Föreslagna mötesdatum antas.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Per Gunnar Larssons
yrkande och finner att nämnden bifaller detta
Beslutsexpediering: Akt

Justerandes signatur
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§ 160

10-23

Dnr00004/2019

Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden sammanställning av
omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
20 19-2022. 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 kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

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

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen, Akt

Justerandes signatur
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§ 161

Dnr00006/2019

Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av
uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfull
mäktige 201 9-2022
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden hanteringen av de uppdrag
som har kommit från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 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
Omsorgsförvaltningens skrivelse il oktober 2019
Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

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

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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§ 162

10-23

Dnr00024/2019

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

Sammanfattning av ärendet
Listor redovisas, daterade den 10 oktober 2019, över delegeringsbeslut
fattade i september 2019 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 11 oktober
Delegeringsbeslut 2019, 10 oktober 2019

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

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Akt

Just randes signatur
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Dnr00034/2019

§ 163

Ledamöternas övriga frågor 2019
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Marie-Louise Hellström (LB) frågar om utdrag ur belastningsregistret
gällande anställda inom förvaltningen.
Förvaltningschef Ingrid Sundström svarar på frågan.

Ju terandes signatur
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