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§ 31 Dnr 00004/2022  

Godkännande av dagordning 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns 

 

2. Enig nämnd accepterade ledamot på distans utomlands  
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§ 32 Dnr 00005/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

 God och Nära vård, arbete pågår med hjälp av statliga medel. 

 

Planering inskrivning i hemsjukvård. 

 

Specialist undersköterska, kognitiv svikt arbetar i ett kognitivt stödteam 

med  demenssjuksköterska och arbetsterapeut under 2022. 

 Välfärdsstrategi 

 Covid-19 

 Arbete har återupptagits kring självstyrande enheter  

 Ny organisationsskiss OF 

 Attraktiva Ljusdal: Under 2022 pågår ett projekt i kommunen som heter 

Attraktiva Ljusdal. Projektet ska stärka kommunen som arbetsgivare och 

nu söker vi medarbetare som på olika sätt utmärker sig i sitt arbete. 

 Beredskapsgrupp i kommunen: Måndag den 21 mars inrättar Ljusdals 

kommun en beredskapsgrupp för frågor och beslut relaterade till kriget i 

Ukraina.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 mars 2022. 

Förslag på ny organisation OF 2022 diarieförd 23 mars 2022.  

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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§ 33 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation Säbo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tagit del av informationen om situationen för  nybyggnation av särskilt  

    boende (säbo) 

 

2. Tagit del av befolkningsprognosen  

 

3.  En arbetsgrupp av politiker med stöd av tjänstepersoner med namnet  

     ”Säboberedning” ska tillsättas 

 

4.  Godkänner uppdragslistan till Säboberedningen som innebär bland annat  

     att undersöka följande: 

 Placering av boendet 

 Tidsplan 

 Hur hantera tiden innan färdigställandet 

 Projektets kostnad  

 Boendets storlek, antal platser  

 Kommunikation med allmänhet och berörda 

 Tillgänglighet till boendet  

 Miljö och omgivning. 

 

5. Fyra stycken politiker ska ingå i Säboberedningen  

 

6. Omsorgsnämnden beslutar att László Gönczi (MP), Per-Gunnar Larsson  

    (S), Barbro Andin Matsson (C) och Marie-Louise Hellström (LB) ska ingå  

    i Säboberedningen 

 

 7. Omsorgsnämnden beslutar att László Gönczi (MP) är sammankallande  

     för Säboberedningen  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Richard Brännström samt etableringssamordnare Simon 

Rosell deltar. De informerar om bland annat hur omsorgsnämndens planer 

för nybyggnation kan påverkas av att mark och miljödomstolen upphävt 

detaljplanerna på Östernäsområdet. 
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En analys av hur befolkningsprognosen ser ut i framtid och när ett behov av 

ett nytt särskilt boende (säbo) bör stå klart redovisas.         

Beslutsunderlag 

Förvaltningen skrivelse daterad 23 mars 2022. 

Befolkningsprognos diarieförd 23 mars 2022. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar att en arbetsgrupp av politiker med stöd av 

tjänstepersoner med namnet ”Säboberedning” ska tillsättas. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på godkännande av uppdragslistan till 

Säboberedningen som innebär bland annat att undersöka följande Placering 

av boendet, Tidsplan, Hur hantera tiden innan färdigställandet, Projektets 

kostnad, Boendets storlek, antal platser, Kommunikation med allmänhet och 

berörda, Tillgänglighet till boendet och Miljö och omgivning. 

 

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att fyra stycken politiker ska ingå i 

Säboberedningen  

 

László Gönczi (MP) yrkar på att László Gönczi (MP), Per-Gunnar Larsson 

(S), Barbro Andin Matsson (C) och Marie-Louise Hellström (LB) ska ingå i 

Säboberedningen. 

 

Marie-Louise Hellström (LB), Jan Nordlinder (S), Barbro Andin Matsson 

(C) och Ingela Gustavsson (V) yrkar på att László Gönczi (MP) är 

sammankallande för Säboberedningen. 

 

Suzanne Blomqvist (L) yrkar på att Barbro Andin Mattsson (C) är 

sammankallande för Säboberedningen.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen om 

situationen för nybyggnation av särskilt boende (säbo) noteras till protokollet 

och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen om 

befolkningsprognosen noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden 

bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att en 

arbetsgrupp av politiker med stöd av tjänstepersoner med namnet 

”Säboberedning” ska tillsättas och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

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

godkännande av uppdragslistan till Säboberedningen som innebär bland 

annat att undersöka följande Placering av boendet, Tidsplan, Hur hantera 

tiden innan färdigställandet, Projektets kostnad, Boendets storlek, antal 

platser, Kommunikation med allmänhet och berörda, Tillgänglighet till 

boendet och Miljö och omgivning och finner att omsorgsnämnden bifaller 

detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet från Marie-

Louise Hellström (LB) att fyra stycken politiker ska ingå i Säboberedningen  

och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

László Gönczi (MP), Per-Gunnar Larsson (S), Barbro Andin Matsson (C) 

och Marie-Louise Hellström (LB) ska ingå i Säboberedningen och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise 

Hellströms med fleras yrkande att László Gönczi  ska väljas som 

sammankallande mot yrkande från Suzanne Blomqvists att Barbro Andin 

Mattsson ska väljas som sammankallande. Omsorgsnämnden bifaller Marie-

Louise Hellströms med fleras yrkande att László Gönczi  väljs till samman-

kallande för Säboberedningen. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 34 Dnr 00043/2022  

Samråd detaljplan för Järvsö Hamre 5:13 m.fl.  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har inga synpunkter på förslaget till detaljplanen för  

    Järvsö-Hamre 5:13 med flera i Järvsö           

Sammanfattning av ärendet 

Samråd är utskickat i syfte att inhämta synpunkter på att möjliggöra naturlig 

förtätning av befintligt fritidshusområde. Området är ett befintligt 

exploaterat detaljplanelagt område som ingår i verksamhetsområde för 

kommunalt vatten och avlopp. Planområdet ligger ca 18 kilometer sydväst 

om Järvsö centrum. Området ligger på höjden av Harsaklacken och sluttar 

ner mot Harsasjön.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 16 mars 2022. 

Plankarta samråd Järvsö Hamre 5:13 diarieförd 10 mars 2022. 

Planbeskrivning samråd Järvsö Hamre 5:13 diarieförd 10 mars 2022. 

Samrådsbrev Järvsö Hamre 5:13 diarieförd 10 mars 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 35 Dnr 00025/2022  

Växelvård- och korttidsplatser 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Analys av korttidsplatser inom äldreomsorg 

 

Omsorgsförvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram en 

analys av hur korttidsplatser inom äldreomsorgen  används för att om möjligt 

se behov framöver. Korttidsplats är insats som biståndshandläggare fattar ett 

beslut om enligt Socialtjänstlagen (SoL). Det kan vara en tillfällig vistelse 

för rehabilitering efter en sjukdomsperiod/sjukhusvistelse, i väntan på att få 

en plats på ett särskilt boende (Säbo). Idag är 8 platser på Närvårds-

avdelningen (NVA) dedikerade till korttidsplatser i samarbete med regionen. 

I Los finns 11 platser där 6 är korttidsplatser och 5 är avsedda till växelvård. 

I de fall det finns lediga lägenheter på säbo kan de utnyttjas som korttidsplats 

om behov finns. 

 

I nedan tabeller visar grundorsak till en korttidsplats och hur de är fördelade 

i mellan november 2020 till januari 2022. Grundorsaker till beslut om 

korttidsplats är flera olika men har det senaste året blivit fler som söker 

insatsen på grund av oro/förvirring. 

 

20220324 Aktuellt läge 

Idag finns ingen person med ett beslut om korttidsplats och som inte har fått 

verkställighet. 

 

I Los på Nickeln är alla platser upptagna, på närvårdsavdelningen (NVA) 

finns en plats ledig. 

 

I tabellerna nedan finns grundorsaker till individers behov av korttidsplats. 

Dock går vissa orsaker ihop med varandra och det bör man ha i beaktning. 
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För att få en bild av hur beläggningen varit analyserades beläggningslistorna 

/korttidslistorna.  Hur många lediga dygn som har förekommit på våra 

korttidsplatser under samma period. I dessa inkluderades då även våra extra 

korttidsplatser, så totaldygnen blir då olika för varje månad eftersom det 

funnits många korttidsplatser. 

 

Eftersom det under pandemin krävts ett negativt covidtest innan korttidsplats 

kan det i  statistiken ser ut som det funnits fler lediga dygn. En upplevelse är 
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att vi ”håller” platser allt oftare nu till personer som är på sjukhus och är i 

behov av en korttidsplats. Sjukhuset flyttar fram beräknat datum för 

utskrivningsklar med kort varsel, vilket gör det svårt att planera.  

 

För att se om det var någon skillnad mot för innan pandemin räknades också 

några månader innan pandemin. 

 

I denna analys kan vi se att det funnits fler lediga dygn på korttidsplatser 

under 2020-2021. Vi kan ej med säkerhet säga att behovet minskat markant 

utan att det kan vara en pandemieffekt. 

 

Lediga dygn på korttidsplatser (Ej växelvård) 

Nov -20 Dec -20 Jan -21 Nov - 21 Dec-21 Jan - 22 

37 st 93 st 26 st 49 st 21 st 14 st 

      

Innan pandemin 

Nov -19 Dec -19 Jan - 20    

20 st 13 st 8 st    

    

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 28 mars 2022. 

Korttidsplats - Växelvård statistik diarieförd 25 mars 2022 

Insatsstatistik korttidsplats diarieförd 25 mars 2022 

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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§ 36 Dnr 00032/2022  

Heltidsresan  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet         

Sammanfattning av ärendet 

Projekt Heltidsresan är en överenskommelse mellan SKR och Kommunal 

som arbetar gemensamt i ett långsiktigt projekt för att heltidsarbete ska bli 

norm. Projektet kallas för Heltidsresan. 

  

Personalchef Siv Thun informerade genom att visa en presentation om hur 

arbetet är upplagt i Ljusdals Kommun.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 22 mars 2022.  

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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§ 37 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning kostnadsdrivare 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen innehåller ett bildspel med kostnadsdrivare, som 

omsorgsförvaltningen på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram. 

Förvaltningen har inför 2022 valt ut och lagt till kostnadsdrivare som visar 

delar av verksamhetsområdet Stöd och omsorg som tidigare inte 

presenterade kostnadsdrivare till nämnden.  

 

Dessa kostnadsdrivare redovisas tillsammans med av omsorgsnämnden, 

utvalda ekonomiska utfall kring personalkostnader.  

 

Uppföljningen innehåller även statistik för utvecklingen kring våra vård- och 

omsorgsplatser, både när det kommer till utvecklingen av kö och utredningar 

samt tillgängliga platser.  

 

Kostnadsdrivare för hemtjänsten i februari är begränsad,  pga uppgradering 

av planeringsverktyget TES så finns inte utförda eller planerade timmar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 23 mars 2022. 

Månadsuppföljning februari diarieförd 23 mars 2022.  

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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§ 38 Dnr 00003/2022  

Helårsprognos per februari 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Godkänna helårsprognosen 2022 för drift och investeringar 

 

2. Tagit del av månadsuppföljning per februari 2022 

 

3. Skrivelse skickas till kommunstyrelsen gällande att nämnden anhåller  

    härmed om en budgetförstärkning om 3 miljoner kronor förvissad om att  

    kommunen, som helhet, har en ovanligt god ekonomisk situation under  

    2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Helårsprognos 2022 per februari 

 

Med utgångspunkt i redovisningen per 28 februari har en prognos gjorts för 

helårsresultatet för omsorgsnämnden. Prognosen visar ett underskott  

på  3 062 tkr. 

 

Under januari-februari 2022 har engångskostnader om ca 2 400 tkr uppstått 

på grund av pandemin såsom övertidskostnader, kohortvård. Utbetalda 

semesterdagar har varit högre än ett normalår, då förvaltningen haft 

semesterstopp runt årsskiftet 2020- 2021. 

 

I prognosen redovisas en ofördelad besparing om 2 500 tkr i ingången av 

2022. Den beslutade utvecklingspotten redovisar ett underskott om 1 968 tkr 

då en del av arbeten som förväntas vara påbörjade ej kommit igång på grund 

av pandemin. Det finns en osäkerhet i prognosen för bl.a utvecklingspotten 

och en säkrare prognos kan uppskattas i april 2022. 

 

Omsorgsnämndens politiska verksamhet, beräknas gå med ett mindre plus.   

 

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas i prognosen redovisa 

ett överskott, i dessa siffror ligger ett prestationsbaserat statsbidrag. Detta 

bidrag bedöms generera 2 500 tkr, fler har tillsvidareanställts och det 

används färre timvikarier. 
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Prognosen för färdtjänst bygger på ett ökat resande, dock fortsatt försiktigt. 

 

Särskilt boende (SÄBO) prognosticerar ett litet underskott om 461 tkr, till 

största del bemanning och heltider Flera enheter genomför förändringar i sin 

bemanning under första kvartalet som är uppskattat i prognosen.  

 

Hemtjänsten uppskattar i prognosen ett positivt resultat om 3 031tkr . 

Hemtjänsten fortsätter att arbeta under 2022 med att hitta en organisation där 

kostnader och bemanning följs åt. Hemtjänsttimmarna har avstannat och om 

de fortsätter kan majprognosen visa en säkrare prognos.  

 

Hemsjukvården har en prognos om 403 tkr i underskott. Detta härrör sig till 

största del av inhyrd sjuksköterskebemanning  utanför sommarperiod på 

grund av vakanta tjänster. 

 

I raden övrigt inom äldreomsorg ligger en prognos som visar ett positivt 

resultat om 1 500 tkr där bland annat budget för dagverksamhet finns och 

behovet är lågt på vissa enheter. 

  

Stöd och omsorg redovisar i denna prognos att ett underskott om 5 023 tkr. 

Prognosen visar de tillkommande ärendena som sedan detaljbudget 

beslutades under hösten 2021. Stöd och omsorg arbetar med bemannings- 

och schemaförändringar under 2022 för att gå ner i personalkostnader. 

 

Omsorgsnämnden räknar med att hålla sin budget avseende investeringar 

under året.  

 

Det finns idag en osäkerhet i budget och prognosarbetet då det ej finns en 

upparbetad buffert för oförutsedda kostnader, de tillkommande ärendena 

inom Stöd och omsorg samt engångskostnader på grund av pandemin. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 22 mars 2022. 

Skrivelse till kommunstyrelsen prognos per februari 2022 diarieförd 28 mars 

2022. 

Månadsuppföljning februari samt prognos 1 2022 diarieförd 22 mars 2022. 

Protokoll KS 2022-03-14 § 37 Månadsuppföljning 2022. 

Protokoll KS 2022-03-14 § 39 Tillämpningsanvisningar Ekonomi-

styrningsregler. 

Tillämpningsanvisningar till ekonomistyrningsregler fastställd 2022 03 14. 

Ekonomistyrningsregler Ljusdals kommun antagen 211213. 
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Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att skrivelse skickas till kommunstyrelsen 

gällande att nämnden anhåller härmed om en budgetförstärkning om 3 

miljoner kronor förvissad om att kommunen, som helhet, har en ovanligt god 

ekonomisk situation under 2022. 
 
Elisabet Thorén (C) avslag på yrkandet.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att godkänna helårsprognosen 2022 för drift och 

investeringar och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att omsorgsnämnden tagit del av månadsuppföljning 

per februari 2022 och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer sitt yrkande om att skrivelse skickas till kommunstyrelsen 

i proposition mot avslag från Elisabet Thorén och finner att omsorgs-

nämnden bifaller ordförandes förslag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst för bifall till László Gönczis yrkande. 

Nej-röst för bifall Elisabet Thoréns yrkande. 

 

Omröstningsresultat: 

 

Omröstningsprotokoll   § 38  

Ledamöter  

Parti 

 Ja Nej 

László Gönczi MP x  

Suzanne Blomqvist L               x 

Ingela Gustavsson V x  

Jan Nordlinder S x  

Barbro Andin Mattsson C  x 

Elisabeth Thorén C  x 

Marie-Louise Hellström LB x  

Totalt  4 3 
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Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster har omsorgsnämdnen beslutat att bifalla  

László Gönczi yrkande. 

Reservation 

 Elisabet Thorén (C) och Suzanne Blomqvist reserverar sig i beslutet att om 

att skrivelse skickas till kommunstyrelsen.    

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 39 Dnr 00041/2022  

Initiativärende från Elisabet Thorén (C) och Barbro 
Andin Mattsson (C) gällande att ändra organiseringen 
av personliga assistenter 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Att omsorgsnämnden avslår initiativärendet            

Sammanfattning av ärendet 

Det har via omsorgsnämndens diarium inkommit ett initiativärende där 

initiativtagarna yrkar på att frågan om ändrad organisation av personlig 

assistans lyfts igen i nämnden.                

  

Initiativtagarna  skriver så här:   

 

”Vi anser att förslaget om att ändra organiseringen av personliga assistenter 

var ett bra förslag som vi anser bör tas upp igen. Det finns flera kommuner 

där privatisering har införts med mycket bra resultat. Nästan hälften av 

användarna  av personliga assistenter i Ljusdals kommun använder sig redan 

av privata utförare. 

 

Besparingen för 2022 blir inte hela 2,5 miljoner men blir ändå en besparing i 

en tid när omsorgsnämndens budget är mycket ansträngd. Därför måste 

också vi göra allt vi kan för att bidra till en hållbar budget. Tittar man framåt 

så kan det bli en större besparing. 

 

Personal, användare av personliga assistenter, anhöriga samt facket ska 

informeras och bör vara med i diskussionerna innan beslut fattas. 

 

Vi yrkar att frågan om ändrad organisation lyfts igen till nämnden.”            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 22 mars 2022. 

Initiativärende från Elisabet Thorén (C) och Barbro Andin Mattsson (C)  

gällande att ändra organiseringen av personliga assistenter diarieförd 14 

februari 2022.  
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Yrkanden 

László Gönczi (MP), Ingela Gustavsson (V) och Marie-Louise Hellström 

(LB) yrkar avslag till initiativärendets förslag. 

 

Barbro Andin Mattsson (C) och Elisabet Thorén (C) och Suzanne Blomqvist 

(L) yrkar bifall till initiativärendets förslag.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om att initiativärendets förslag ska 

avslås under proposition mot Barbro Andin Mattsons med fleras yrkande om 

bifall. Omsorgsnämnden bifaller ordförandes med fleras avslag till 

initiativärendet. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 40 Dnr 00201/2018  

Förkortad arbetstid 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet  

 

2. Omsorgsnämnden anhåller om stöd från kommunstyrelsen att genomföra  

    utvecklingsprojekt   

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har stött på en del utmaningar, den utmaning som finns just nu 

är att kommunens schemaläggningssystem  kopplat till lönesystem hanterar 

inte en arbetstidsförkortning. I början av 2022 har detta arbete stannat av 

även på grund sjukfrånvaro bland ordinarie medarbetare. Förvaltningen 

behöver ta ett omtag och analysera förutsättningarna utifrån rådande 

ekonomi.      

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden anhåller om stöd från 

kommunstyrelsen att genomföra utvecklingsprojekt.   

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 yrkande om att 

omsorgsnämnden anhåller om stöd från kommunstyrelsen att genomföra  

utvecklingsprojekt och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt      
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§ 41 Dnr 00024/2022  

Uppföljning LOV 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten          

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. Jämna år görs verksamhetsbesök med bland annat frågor och 

redogörande utifrån förfrågningsunderlag, utveckling samt stickprov av 

dokumentation. Ojämna år i november görs en kundundersökning genom en 

strukturerad telefonintervju med 10 % av kunder med hemtjänstinsatser samt 

granskning av genomförandeplaner för 10 % av de intervjuade. Kunderna 

väljs ut genom ett stratifierat slumpmässigt urval. 

 

Vid 2021 års LOV-uppföljning genomfördes således kundintervjuer och 

stickprov på genomförandeplaner. I resultatet från intervjuerna framgår att 

samtliga intervjuade var mycket nöjda (89 %) eller ganska nöjda (11 %) med 

den hemtjänst de har. Liknande mönster syns för de frågor som berör 

tillgodosedda behov, delaktighet, trygghet och personalens bemötande. 

Majoriteten känner sig också väl informerade om tillfälliga förändringar, 

medan ca en fjärdedel uttrycker att de inte får sådan information. I 

kommentarer anger många dock att det inte är ett stort problem och att de har 

förståelse för att det kan dra ut på tiden hos föregående kund. 

 

Resultatet finns publicerat på kommunens hemsida, 

https://www.ljusdal.se/omsorgstod/kvalitetochutveckling/kvalitetsuppfoljnin

ghemtjanst.4.f03937e14b78554b8421c44.html. 

 

Granskning har gjorts av fem genomförandeplaner. Fyra av dessa var 

aktuella, uppdaterade för max sex månader sedan, och samtliga höll 

godtagbar kvalitet avseende innehåll. Återkoppling har skett till respektive 

enhetschef.            
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 14 mars 2022 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 42 Dnr 00084/2021  

Personuppgiftsincidenter inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 har en personuppgiftsincident inträffat inom omsorgsnämndens 

ansvarsområde.  

 

Incidenten handlade om att medarbetare hade behörighet i Treserva till 

enheter där de inte arbetar och att några medarbetare då tog del av uppgifter 

de inte hade rätt att ta del av, obehörig åtkomst. Incidenten anmäldes till 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som beslutade att avsluta ärendet utan 

åtgärd. 

 

Åtgärder är genomförda: Genomgång av samtliga behörigheter och 

korrigeringar vid behov. Revidering och implementering av flera rutiner 

rörande IT-säkerhet, behörigheter, sekretess och introduktion. Utökad 

loggkontroll.        

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 mars 2022 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 43 Dnr 00100/2020  

Internkontrollplan 2021 - utfall 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten          

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämndens internkontrollplan för 2021 har följts upp. 

Internkontrollplanen innehåller 25 olika kontrollpunkter inom 22 områden. 

Tre kontroller har inte utförts enligt plan; se punkterna 12, 17 och 24 i 

Internkontrollplan ON 2021 – utfall. Dessa punkter handlar om: 

 

- Kompetensförsörjningsplan som inte finns. Behoven följs dock löpande. 

- Kvalitetsuppföljningar som inte har gjorts under 2021 pga. pandemin. 

- Genomgång av avtalsarkiv, där ansvaret numera ligger på inköps- 

   avdelningen. 

 

Utfallet för de flesta av punkterna är separat rapporterade i omsorgsnämnden 

under 2021 och resultaten av kontrollerna finns i dessa rapporter. För några 

av kontrollerna finns resultatet direkt i dokumentet Internkontrollplan ON 

2021 – utfall; se punkterna 21, 22 och 23 och för punkten 16 sker 

rapporteringen i omsorgsnämnden i mars 2022. 

 

Färgerna i internkontrollplanen är den initiala riskbedömningen som gjorts 

utifrån riskbilden. Riskbedömningen har inte bäring på utfallet. Utfallet 

presenteras i den yttersta högra kolumnen.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 mars 2022. 

Internkontrollplan ON 2021- utfall diarieförd 2 mars 2022. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering, Akt 
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§ 44 Dnr 00028/2022  

Avvikelser årssammanställning 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga avvikelser, oönskade händelser för kund, inom omsorgsnämndens 

ansvarsområde rapporteras i Treserva. Detta inkluderar Addera omsorg. 

Syftet med avvikelserapporteringen och avvikelsehanteringen är att 

förbättringsåtgärder ska leda till bättre kvalitet för kunderna. 

 

Antal rapporterade avvikelser 2021 har ökat något i jämförelse med 

föregående år. Andelen åtgärdade avvikelser ligger i stort sett still jämfört 

med 2020, önskvärt att det ökar. 

 

De flesta avvikelserna handlar om fall och läkemedelshantering. Fallen 

fortsätter att öka medan läkemedelsfelen tenderar att minska något de senaste 

åren. De vanligaste åtgärderna som angavs var Fallprevention, Genomgång 

av rutiner och Enskilt samtal. 

 

För en helhetsbild, se bilaga Sammanställning avvikelser 2021 till ON. 

 

Vid rapportering av årssammanställning för 2020 gav nämnden 

förvaltningen i uppdrag att återkomma om hur frågan med fallavvikelser 

hanteras. 

 

Fallavvikelserna analyseras och åtgärder sätts in i dialog med sjuksköterska, 

arbetsterapeut och fysioterapeut. I enlighet med rutin tas också personer som 

faller upp på teamträff för teamgemensam analys och åtgärdsförslag. I 

teamet ingår kontaktperson, sjuksköterska, rehab och enhetschef.  

 

Utifrån fallpreventionsprojektet på Öjegården är detta en del i det arbetssätt 

man kom fram till att vara det bästa – fallprevention på individnivå. Det som 

behöver utvecklas vidare är den fördjupning, en fallutredning, som  

fallpreventionsprojektet kom fram till och som ännu inte är spritt. En 

målsättning för 2022 är att sprida arbetet med den fördjupade delen för 

fallprevention till övriga särskilda boenden.   
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 1 mars 2022. 

Sammanställning avvikelser 2021 diarieförd 1 mars 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 45 Dnr 00026/2022  

Sammanställning synpunkter och klagomål 
omsorgsförvaltningen 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 har det diarieförts åtta synpunkter och klagomål inom 

omsorgsnämndens ansvarsområde; en gällande Handläggarenheten, en för 

OF övergripande, en gällande Hemsjukvården, två gällande Stöd och omsorg 

och övriga tre gällande Äldreomsorg.  

 

För fem av klagomålen framgår det av dokumentationen att 

synpunktslämnaren har fått bekräftelse på att vi tagit emot klagomålet. Två 

klagomål lämnades anonymt och kunde inte besvaras och en har inte 

besvarats vilket borde ha skett. 

 

Samtliga klagomål har en dokumenterad analys. Tre av klagomålen har 

föranlett förtydliganden i verksamheterna om arbetssätt och att följa givna 

regler och rutiner. För fyra klagomål har åtgärder inte varit relevant och för 

ett framgår det inte tydligt om åtgärder behöver vidtas. 

 

Rutinen för hantering av synpunkter och klagomål reviderades under hösten 

2020 för att åstadkomma en säkrare process. Det har resulterat i ökad 

kvalitet i hanteringen under 2021 med kortare analystider, mer konkreta 

slutsatser och åtgärder samt bättre kontroll och överblick. Förvaltningen 

uppfyller nu kvalitetskraven i SOSFS 2011:9 bättre och kan ge synpunkt-

lämnarna bättre återkoppling. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 mars 2022.  
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Sida 

30(40) 

Datum 

2022-03-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 46 Dnr 00030/2022  

Årssammanställning lex Sarah 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten           

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 har tio lex Sarah-rapporter inkommit för utredning inom 

omsorgsnämnden. Rapporterna berör hemtjänst, nattpatrull, vård- och 

omsorgsboenden och LSS-boenden. Samtliga utredningar är avslutade och 

återkopplade till chefer och berörda medarbetare. 

 

Ett av ärendena bedömdes ha allvarlighetsgraden för anmälan till 

inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har svarat att de godkänner 

utredning och åtgärder samt att de har stängt ärendet. För två av ärendena 

bedömdes att inget systemfel förelåg i verksamheten och ärendena gick över 

i personalärenden. En utredning avslutades med bedömningen att inget 

missförhållande förelåg. 

 

I övriga utredningar har utredare och verksamhet enats om åtgärder. 

Föreslagna och genomförda åtgärder kommer att följas upp under våren 

2022. 

 

Åtgärderna har främst fokus på: 

- Rutiner: Upprättande av saknade rutiner i otydliga processer, revidering av  

  rutiner och   implementering av dessa rutiner med betoning på vikt av  

  kännedom och följsamhet. 

- Kompetensutveckling: framför allt i bemötande vid olika typer av kognitiv  

  funktionsnedsättning med handledning i enskilda ärenden vid behov. 

- Förbättrad introduktion i processer och arbetssätt: Översyn av  

   introduktionsplaner och implementering av dem. 

 

Genomförandeplaner: Återigen framhålls vikten av tydliga genomförande-

planer och att dessa ska följas.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 28 februari 2022.  
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att 

nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 47 Dnr 00029/2022  

Årssammanställning lex Maria 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten            

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 har en Lex Maria utredning genomförts. 

 

IVO bedömer att anmälan inte faller inom ramen för anmälnings-

skyldigheten enligt Lex Maria.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 4 mars 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 48 Dnr 00008/2022  

Ärenden för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till  

    yttrande på remissen ”Rätt till heltid” 

 

3. Remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till  

    yttrande på remissen gällande en motion om riktlinjer för utdrag  

    ur belastningsregistret inom vård och omsorg och yttrande på remissen  

    gällande ett medborgarförslag om arbetsscheman inom äldreomsorgen   

Sammanfattning av ärendet 

En remiss har kommit till omsorgsnämnden med begäran om yttrande till 

kommunstyrelsen senast 220429 

 

Protokoll KS 2022-03-14 § 46 Rätt till heltid 

 

Kommunstyrelsen  beslutar 

1. Frågan om rätt till heltid remitteras till samtliga nämnder för yttrande 

 

2. Frågan tas åter upp till kommunstyrelsen för beslut i maj månad 

 

Se bifogade handlingar 

Två remisser har kommit till omsorgsnämnden med begäran om yttrande till 

kommunstyrelsen senast 220527. 

 

Protokoll KF 2022-01-31 § 17 Motion från Marie-Louise Hellström (LB) 

gällande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård och 

omsorg 

 

Motion från Marie-Louise Hellström (LB) yrkar i motion att Ljusdals 

kommun ska ta fram riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret 

inom vård och omsorg. Detta ska även gälla privata aktörer  som utför 

uppdrag åt kommunen. Riktlinjer med omfattning, tillvägagångssätt, 
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bedömning och hantering av sådan rutin finns redan i många av landets 

kommuner. 

 

Protokoll KF 2022-01-31 §14 Medborgarförslag gällande arbetsscheman 

inom äldreomsorgen 

 

Ett medborgarförslag om arbetsscheman inom äldreomsorgen har inlämnats 

till kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"Det finns många problem inom äldreomsorgen, ett av dom är dåliga 

scheman med delade turer. Anställda inom äldreomsorgen har på många håll 

en tuff arbetsmiljö, de äldre blir allt äldre och därmed växer ett större 

vårdbehov över hela dygnet och bemanningen måste förbättras. 

 

Delade turer är en arbetsform som innebär att arbetspasset styckas upp i två 

delar med flera timmars uppehåll mellan passen. Tillsammans med den tid 

uppehållet varar mellan passen blir den faktiska arbetsdagen mycket lång 

upp till 15 timmar från att man börjar tills man slutar. Att lösa barnomsorg 

för ensamstående med dessa arbetsförhållanden är knappast en lätt uppgift. 

 

Denna arbetsform infaller oftast varannan helg i schemat och är rena 

slaveriet. Att tillägga jobbar man oftast dagen före och efter. Delade turer är 

ett arbetsmiljöproblem med negativ påverkan i hälsan i form av stress, 

trötthet och dålig återhämtning mellan passen. 

 

Ett första steg till en bättre och attraktivare arbetsmiljö för oss 

välfärdsarbetare som varje dag vårdar, tar hand om och ger livskvalité åt 

våra gamla och svaga i samhället är att Ljusdals kommun plockar bort dessa 

eländiga turer en gång för alla! 

 

Det måste till en förändring där hållbara scheman skapar bättre arbetsvillkor 

och jämställdhet."            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 15 mars 2022. 

Protokoll KS 2022-03-14 § 46 Rätt till heltid. 

Förslag till beslut KS Rätt till heltid diarieförd 22 mars 2022. 

Protokoll MBL§ 11 Rätt till heltid diarieförd 22 mars 2022.  
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Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att remittera till förvaltningen att via 

beredningen lägga ett förslag till yttrande på remissen Rätt till heltid. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att remittera till förvaltningen att via 

beredningen lägga ett förslag till yttrande på remissen gällande en motion 

om riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård och omsorg och 

yttrande på remissen gällande ett medborgarförslag om arbetsscheman inom 

äldreomsorgen       

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 yrkande att 

remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till yttrande 

på remissen ”Rätt till heltid” och finner att nämnden bifaller detta 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till  

yttrande på remissen gällande en motion om riktlinjer för utdrag  

ur belastningsregistret inom vård och omsorg och yttrande på remissen  

gällande ett medborgarförslag om arbetsscheman inom äldreomsorgen och 

finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 49 Dnr 00009/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 30 mars 2022 finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

Protokoll KS 2022-02-10 § 32 Barnkonventionens implementering i 

Ljusdals kommun 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 

1. Säkerställa att kommunens styrdokument synliggör barns rättigheter.  

    a) Genomförs vid revidering av styrdokument.  

 

2. Handlingsplan för att stärka barns rättigheter 

    a) Tas fram under 2022 av enheten för strategisk och hållbar utveckling i  

        samverkan   med övriga förvaltningar. 

 

3. Checklista för barnkonsekvensanalys  

    a)Tas fram under 2022 av enheten för strategisk och hållbar utveckling   

        samverkan med övriga förvaltningar. 

 

4. Utbildningsinsatser till nämnder inklusive kommunstyrelsen och   

    kommunfullmäktige.  

    a) Övergripande ansvar för utbildning har enheten för strategisk och   

        hållbar utveckling i samarbete med respektive förvaltning.  

 

5. Utbildningsinsatser till förvaltningarnas verksamheter 

    a) Övergripande ansvar för utbildning har enheten för strategisk och     

         hållbar utveckling i samarbete med respektive förvaltning  

 

6. Arbetet ska finansieras inom befintlig budgetram. 

 

7. Kommunstyrelsen ska få en redogörelse av arbetet under fjärde    

Protokoll ON 2022-03-30
(Signerat, SHA-256 2EB0AE200B136083FAF83557F8D60921B4FAED9F12F8B5E66CB0AD6EA335211F)

Sida 37 av 41



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

38(40) 

Datum 

2022-03-30 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

     kvartalet 2022. 

 

Protokoll KS 2022-03-14 § 38 Budgetdirektiv 2023 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Direktiv för budget 2023 och ELP 2024-2025 antas som ett   

    planeringsinstrument och grund för det fortsatta arbetet med budget 2023  

    och ELP 2024-2025. 

 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta preliminära  

    budgetramar per nämnd samt att utfärda de anvisningar till nämnder och  

    förvaltningar som krävs för beredning av ärendet             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 15 mars 2022. 

Protokoll KS 2022-03-14 § 38 Budgetdirektiv 2023.  

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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§ 50 Dnr 00007/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden anser sig delgivna          

Sammanfattning av ärendet 

Lista redovisas, diarieförd den 17 mars 2022, över delegeringsbeslut fattade i 

februari 2022 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och stöd och 

omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) inom 

stöd och omsorg.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 17 mars 2022. 

Delegeringsbeslut februari - översikt diarieförd 17 mars 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 

anser sig delgivna och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 51 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Informationen har noterats till protokollet     

Sammanfattning av ärendet 

Elisabet Thorén (C) ställer frågan kring när ärendet för kostnader för 

färdtjänst ska behandlas. Ordförande informerar att ärendet kommer att 

behandlas på nästa sammanträde.  

 

Marie-Louise Hellström (LB) framförde reflektioner över hur ordförande 

och verksamhetschef har bemöts i Kommunstyrelsen när de redogjort för 

omsorgsnämndens resultat för 2021 samt redogörelsen för att klara budget 

2022. 
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Plats och tid Kramstarummet, onsdagen den 30 mars 2022 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans  


Jan Nordlinder (S), deltar på distans ersätter Per Gunnar Larsson (S) 


Barbro Andin Mattsson (C) deltar på distans ersätter Stefan Bergen (M)  


Elisabet Thorén (C), deltar på distans  


Suzanne Blomqvist (L), deltar på distans ersätter Maud Jonsson (L)  


Ingela Gustavsson (V), deltar på distans  


Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans 


 


Ej tjänstgörande ersättare 


 


Birgitta Ek (S), deltar på distans 


Robert Wetterqvist (SD), deltar på distans 


 
  


Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef § 31-51, deltar på distans 


Simon Rosell, etableringssamordnare § 33, deltar på distans 


Richard Brännström, fastighetschef § 33, deltar på distans 


Siv Thun, HR-chef § 36, deltar på distans 


Charlotte Thorstensson, kvalitetssamordnare § 33, deltar på distans 


Anna Forsberg, verksamhetschef § 33-51, deltar på distans 


Alesia Majstorovic, controller § 31-51, deltar på distans 


Carina Adestam, controller § 37-38, deltar på distans 


Kristina, Bergström, nämndsekreterare § 31-51, deltar på distans 
Utses att justera Marie-Louise Hellström 


Justeringens plats och tid Digital justering 2022-04-05 
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 Sekreterare 
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 Ordförande 
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§ 31 Dnr 00004/2022  


Godkännande av dagordning 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkänns 


 


2. Enig nämnd accepterade ledamot på distans utomlands  
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§ 32 Dnr 00005/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


 God och Nära vård, arbete pågår med hjälp av statliga medel. 


 


Planering inskrivning i hemsjukvård. 


 


Specialist undersköterska, kognitiv svikt arbetar i ett kognitivt stödteam 


med  demenssjuksköterska och arbetsterapeut under 2022. 


 Välfärdsstrategi 


 Covid-19 


 Arbete har återupptagits kring självstyrande enheter  


 Ny organisationsskiss OF 


 Attraktiva Ljusdal: Under 2022 pågår ett projekt i kommunen som heter 


Attraktiva Ljusdal. Projektet ska stärka kommunen som arbetsgivare och 


nu söker vi medarbetare som på olika sätt utmärker sig i sitt arbete. 


 Beredskapsgrupp i kommunen: Måndag den 21 mars inrättar Ljusdals 


kommun en beredskapsgrupp för frågor och beslut relaterade till kriget i 


Ukraina.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 mars 2022. 


Förslag på ny organisation OF 2022 diarieförd 23 mars 2022.  


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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§ 33 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation Säbo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Tagit del av informationen om situationen för  nybyggnation av särskilt  


    boende (säbo) 


 


2. Tagit del av befolkningsprognosen  


 


3.  En arbetsgrupp av politiker med stöd av tjänstepersoner med namnet  


     ”Säboberedning” ska tillsättas 


 


4.  Godkänner uppdragslistan till Säboberedningen som innebär bland annat  


     att undersöka följande: 


 Placering av boendet 


 Tidsplan 


 Hur hantera tiden innan färdigställandet 


 Projektets kostnad  


 Boendets storlek, antal platser  


 Kommunikation med allmänhet och berörda 


 Tillgänglighet till boendet  


 Miljö och omgivning. 


 


5. Fyra stycken politiker ska ingå i Säboberedningen  


 


6. Omsorgsnämnden beslutar att László Gönczi (MP), Per-Gunnar Larsson  


    (S), Barbro Andin Matsson (C) och Marie-Louise Hellström (LB) ska ingå  


    i Säboberedningen 


 


 7. Omsorgsnämnden beslutar att László Gönczi (MP) är sammankallande  


     för Säboberedningen  


Sammanfattning av ärendet 


Fastighetschef Richard Brännström samt etableringssamordnare Simon 


Rosell deltar. De informerar om bland annat hur omsorgsnämndens planer 


för nybyggnation kan påverkas av att mark och miljödomstolen upphävt 


detaljplanerna på Östernäsområdet. 
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En analys av hur befolkningsprognosen ser ut i framtid och när ett behov av 


ett nytt särskilt boende (säbo) bör stå klart redovisas.         


Beslutsunderlag 


Förvaltningen skrivelse daterad 23 mars 2022. 


Befolkningsprognos diarieförd 23 mars 2022. 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar att en arbetsgrupp av politiker med stöd av 


tjänstepersoner med namnet ”Säboberedning” ska tillsättas. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på godkännande av uppdragslistan till 


Säboberedningen som innebär bland annat att undersöka följande Placering 


av boendet, Tidsplan, Hur hantera tiden innan färdigställandet, Projektets 


kostnad, Boendets storlek, antal platser, Kommunikation med allmänhet och 


berörda, Tillgänglighet till boendet och Miljö och omgivning. 


 


Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att fyra stycken politiker ska ingå i 


Säboberedningen  


 


László Gönczi (MP) yrkar på att László Gönczi (MP), Per-Gunnar Larsson 


(S), Barbro Andin Matsson (C) och Marie-Louise Hellström (LB) ska ingå i 


Säboberedningen. 


 


Marie-Louise Hellström (LB), Jan Nordlinder (S), Barbro Andin Matsson 


(C) och Ingela Gustavsson (V) yrkar på att László Gönczi (MP) är 


sammankallande för Säboberedningen. 


 


Suzanne Blomqvist (L) yrkar på att Barbro Andin Mattsson (C) är 


sammankallande för Säboberedningen.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen om 


situationen för nybyggnation av särskilt boende (säbo) noteras till protokollet 


och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen om 


befolkningsprognosen noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden 


bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att en 


arbetsgrupp av politiker med stöd av tjänstepersoner med namnet 


”Säboberedning” ska tillsättas och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


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


godkännande av uppdragslistan till Säboberedningen som innebär bland 


annat att undersöka följande Placering av boendet, Tidsplan, Hur hantera 


tiden innan färdigställandet, Projektets kostnad, Boendets storlek, antal 


platser, Kommunikation med allmänhet och berörda, Tillgänglighet till 


boendet och Miljö och omgivning och finner att omsorgsnämnden bifaller 


detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet från Marie-


Louise Hellström (LB) att fyra stycken politiker ska ingå i Säboberedningen  


och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


László Gönczi (MP), Per-Gunnar Larsson (S), Barbro Andin Matsson (C) 


och Marie-Louise Hellström (LB) ska ingå i Säboberedningen och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise 


Hellströms med fleras yrkande att László Gönczi  ska väljas som 


sammankallande mot yrkande från Suzanne Blomqvists att Barbro Andin 


Mattsson ska väljas som sammankallande. Omsorgsnämnden bifaller Marie-


Louise Hellströms med fleras yrkande att László Gönczi  väljs till samman-


kallande för Säboberedningen. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 34 Dnr 00043/2022  


Samråd detaljplan för Järvsö Hamre 5:13 m.fl.  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden har inga synpunkter på förslaget till detaljplanen för  


    Järvsö-Hamre 5:13 med flera i Järvsö           


Sammanfattning av ärendet 


Samråd är utskickat i syfte att inhämta synpunkter på att möjliggöra naturlig 


förtätning av befintligt fritidshusområde. Området är ett befintligt 


exploaterat detaljplanelagt område som ingår i verksamhetsområde för 


kommunalt vatten och avlopp. Planområdet ligger ca 18 kilometer sydväst 


om Järvsö centrum. Området ligger på höjden av Harsaklacken och sluttar 


ner mot Harsasjön.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 16 mars 2022. 


Plankarta samråd Järvsö Hamre 5:13 diarieförd 10 mars 2022. 


Planbeskrivning samråd Järvsö Hamre 5:13 diarieförd 10 mars 2022. 


Samrådsbrev Järvsö Hamre 5:13 diarieförd 10 mars 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 


omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering 


Samhällsserviceförvaltningen 


Akt 
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§ 35 Dnr 00025/2022  


Växelvård- och korttidsplatser 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Analys av korttidsplatser inom äldreomsorg 


 


Omsorgsförvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram en 


analys av hur korttidsplatser inom äldreomsorgen  används för att om möjligt 


se behov framöver. Korttidsplats är insats som biståndshandläggare fattar ett 


beslut om enligt Socialtjänstlagen (SoL). Det kan vara en tillfällig vistelse 


för rehabilitering efter en sjukdomsperiod/sjukhusvistelse, i väntan på att få 


en plats på ett särskilt boende (Säbo). Idag är 8 platser på Närvårds-


avdelningen (NVA) dedikerade till korttidsplatser i samarbete med regionen. 


I Los finns 11 platser där 6 är korttidsplatser och 5 är avsedda till växelvård. 


I de fall det finns lediga lägenheter på säbo kan de utnyttjas som korttidsplats 


om behov finns. 


 


I nedan tabeller visar grundorsak till en korttidsplats och hur de är fördelade 


i mellan november 2020 till januari 2022. Grundorsaker till beslut om 


korttidsplats är flera olika men har det senaste året blivit fler som söker 


insatsen på grund av oro/förvirring. 


 


20220324 Aktuellt läge 


Idag finns ingen person med ett beslut om korttidsplats och som inte har fått 


verkställighet. 


 


I Los på Nickeln är alla platser upptagna, på närvårdsavdelningen (NVA) 


finns en plats ledig. 


 


I tabellerna nedan finns grundorsaker till individers behov av korttidsplats. 


Dock går vissa orsaker ihop med varandra och det bör man ha i beaktning. 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


12(40) 


Datum 


2022-03-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 
 


 
 


 


För att få en bild av hur beläggningen varit analyserades beläggningslistorna 


/korttidslistorna.  Hur många lediga dygn som har förekommit på våra 


korttidsplatser under samma period. I dessa inkluderades då även våra extra 


korttidsplatser, så totaldygnen blir då olika för varje månad eftersom det 


funnits många korttidsplatser. 


 


Eftersom det under pandemin krävts ett negativt covidtest innan korttidsplats 


kan det i  statistiken ser ut som det funnits fler lediga dygn. En upplevelse är 
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att vi ”håller” platser allt oftare nu till personer som är på sjukhus och är i 


behov av en korttidsplats. Sjukhuset flyttar fram beräknat datum för 


utskrivningsklar med kort varsel, vilket gör det svårt att planera.  


 


För att se om det var någon skillnad mot för innan pandemin räknades också 


några månader innan pandemin. 


 


I denna analys kan vi se att det funnits fler lediga dygn på korttidsplatser 


under 2020-2021. Vi kan ej med säkerhet säga att behovet minskat markant 


utan att det kan vara en pandemieffekt. 


 


Lediga dygn på korttidsplatser (Ej växelvård) 


Nov -20 Dec -20 Jan -21 Nov - 21 Dec-21 Jan - 22 


37 st 93 st 26 st 49 st 21 st 14 st 


      


Innan pandemin 


Nov -19 Dec -19 Jan - 20    


20 st 13 st 8 st    


    


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 28 mars 2022. 


Korttidsplats - Växelvård statistik diarieförd 25 mars 2022 


Insatsstatistik korttidsplats diarieförd 25 mars 2022 


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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§ 36 Dnr 00032/2022  


Heltidsresan  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet         


Sammanfattning av ärendet 


Projekt Heltidsresan är en överenskommelse mellan SKR och Kommunal 


som arbetar gemensamt i ett långsiktigt projekt för att heltidsarbete ska bli 


norm. Projektet kallas för Heltidsresan. 


  


Personalchef Siv Thun informerade genom att visa en presentation om hur 


arbetet är upplagt i Ljusdals Kommun.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 22 mars 2022.  


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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§ 37 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning kostnadsdrivare 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen innehåller ett bildspel med kostnadsdrivare, som 


omsorgsförvaltningen på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram. 


Förvaltningen har inför 2022 valt ut och lagt till kostnadsdrivare som visar 


delar av verksamhetsområdet Stöd och omsorg som tidigare inte 


presenterade kostnadsdrivare till nämnden.  


 


Dessa kostnadsdrivare redovisas tillsammans med av omsorgsnämnden, 


utvalda ekonomiska utfall kring personalkostnader.  


 


Uppföljningen innehåller även statistik för utvecklingen kring våra vård- och 


omsorgsplatser, både när det kommer till utvecklingen av kö och utredningar 


samt tillgängliga platser.  


 


Kostnadsdrivare för hemtjänsten i februari är begränsad,  pga uppgradering 


av planeringsverktyget TES så finns inte utförda eller planerade timmar. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 23 mars 2022. 


Månadsuppföljning februari diarieförd 23 mars 2022.  


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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§ 38 Dnr 00003/2022  


Helårsprognos per februari 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Godkänna helårsprognosen 2022 för drift och investeringar 


 


2. Tagit del av månadsuppföljning per februari 2022 


 


3. Skrivelse skickas till kommunstyrelsen gällande att nämnden anhåller  


    härmed om en budgetförstärkning om 3 miljoner kronor förvissad om att  


    kommunen, som helhet, har en ovanligt god ekonomisk situation under  


    2022. 


Sammanfattning av ärendet 


Helårsprognos 2022 per februari 


 


Med utgångspunkt i redovisningen per 28 februari har en prognos gjorts för 


helårsresultatet för omsorgsnämnden. Prognosen visar ett underskott  


på  3 062 tkr. 


 


Under januari-februari 2022 har engångskostnader om ca 2 400 tkr uppstått 


på grund av pandemin såsom övertidskostnader, kohortvård. Utbetalda 


semesterdagar har varit högre än ett normalår, då förvaltningen haft 


semesterstopp runt årsskiftet 2020- 2021. 


 


I prognosen redovisas en ofördelad besparing om 2 500 tkr i ingången av 


2022. Den beslutade utvecklingspotten redovisar ett underskott om 1 968 tkr 


då en del av arbeten som förväntas vara påbörjade ej kommit igång på grund 


av pandemin. Det finns en osäkerhet i prognosen för bl.a utvecklingspotten 


och en säkrare prognos kan uppskattas i april 2022. 


 


Omsorgsnämndens politiska verksamhet, beräknas gå med ett mindre plus.   


 


Verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas i prognosen redovisa 


ett överskott, i dessa siffror ligger ett prestationsbaserat statsbidrag. Detta 


bidrag bedöms generera 2 500 tkr, fler har tillsvidareanställts och det 


används färre timvikarier. 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


17(40) 


Datum 


2022-03-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Prognosen för färdtjänst bygger på ett ökat resande, dock fortsatt försiktigt. 


 


Särskilt boende (SÄBO) prognosticerar ett litet underskott om 461 tkr, till 


största del bemanning och heltider Flera enheter genomför förändringar i sin 


bemanning under första kvartalet som är uppskattat i prognosen.  


 


Hemtjänsten uppskattar i prognosen ett positivt resultat om 3 031tkr . 


Hemtjänsten fortsätter att arbeta under 2022 med att hitta en organisation där 


kostnader och bemanning följs åt. Hemtjänsttimmarna har avstannat och om 


de fortsätter kan majprognosen visa en säkrare prognos.  


 


Hemsjukvården har en prognos om 403 tkr i underskott. Detta härrör sig till 


största del av inhyrd sjuksköterskebemanning  utanför sommarperiod på 


grund av vakanta tjänster. 


 


I raden övrigt inom äldreomsorg ligger en prognos som visar ett positivt 


resultat om 1 500 tkr där bland annat budget för dagverksamhet finns och 


behovet är lågt på vissa enheter. 


  


Stöd och omsorg redovisar i denna prognos att ett underskott om 5 023 tkr. 


Prognosen visar de tillkommande ärendena som sedan detaljbudget 


beslutades under hösten 2021. Stöd och omsorg arbetar med bemannings- 


och schemaförändringar under 2022 för att gå ner i personalkostnader. 


 


Omsorgsnämnden räknar med att hålla sin budget avseende investeringar 


under året.  


 


Det finns idag en osäkerhet i budget och prognosarbetet då det ej finns en 


upparbetad buffert för oförutsedda kostnader, de tillkommande ärendena 


inom Stöd och omsorg samt engångskostnader på grund av pandemin. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 22 mars 2022. 


Skrivelse till kommunstyrelsen prognos per februari 2022 diarieförd 28 mars 


2022. 


Månadsuppföljning februari samt prognos 1 2022 diarieförd 22 mars 2022. 


Protokoll KS 2022-03-14 § 37 Månadsuppföljning 2022. 


Protokoll KS 2022-03-14 § 39 Tillämpningsanvisningar Ekonomi-


styrningsregler. 


Tillämpningsanvisningar till ekonomistyrningsregler fastställd 2022 03 14. 


Ekonomistyrningsregler Ljusdals kommun antagen 211213. 
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Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att skrivelse skickas till kommunstyrelsen 


gällande att nämnden anhåller härmed om en budgetförstärkning om 3 


miljoner kronor förvissad om att kommunen, som helhet, har en ovanligt god 


ekonomisk situation under 2022. 
 
Elisabet Thorén (C) avslag på yrkandet.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att godkänna helårsprognosen 2022 för drift och 


investeringar och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att omsorgsnämnden tagit del av månadsuppföljning 


per februari 2022 och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer sitt yrkande om att skrivelse skickas till kommunstyrelsen 


i proposition mot avslag från Elisabet Thorén och finner att omsorgs-


nämnden bifaller ordförandes förslag. 


 


Omröstning begärs och verkställs. 


 


Ja-röst för bifall till László Gönczis yrkande. 


Nej-röst för bifall Elisabet Thoréns yrkande. 


 


Omröstningsresultat: 


 


Omröstningsprotokoll   § 38  


Ledamöter  


Parti 


 Ja Nej 


László Gönczi MP x  


Suzanne Blomqvist L               x 


Ingela Gustavsson V x  


Jan Nordlinder S x  


Barbro Andin Mattsson C  x 


Elisabeth Thorén C  x 


Marie-Louise Hellström LB x  


Totalt  4 3 
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Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster har omsorgsnämdnen beslutat att bifalla  


László Gönczi yrkande. 


Reservation 


 Elisabet Thorén (C) och Suzanne Blomqvist reserverar sig i beslutet att om 


att skrivelse skickas till kommunstyrelsen.    


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 39 Dnr 00041/2022  


Initiativärende från Elisabet Thorén (C) och Barbro 
Andin Mattsson (C) gällande att ändra organiseringen 
av personliga assistenter 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Att omsorgsnämnden avslår initiativärendet            


Sammanfattning av ärendet 


Det har via omsorgsnämndens diarium inkommit ett initiativärende där 


initiativtagarna yrkar på att frågan om ändrad organisation av personlig 


assistans lyfts igen i nämnden.                


  


Initiativtagarna  skriver så här:   


 


”Vi anser att förslaget om att ändra organiseringen av personliga assistenter 


var ett bra förslag som vi anser bör tas upp igen. Det finns flera kommuner 


där privatisering har införts med mycket bra resultat. Nästan hälften av 


användarna  av personliga assistenter i Ljusdals kommun använder sig redan 


av privata utförare. 


 


Besparingen för 2022 blir inte hela 2,5 miljoner men blir ändå en besparing i 


en tid när omsorgsnämndens budget är mycket ansträngd. Därför måste 


också vi göra allt vi kan för att bidra till en hållbar budget. Tittar man framåt 


så kan det bli en större besparing. 


 


Personal, användare av personliga assistenter, anhöriga samt facket ska 


informeras och bör vara med i diskussionerna innan beslut fattas. 


 


Vi yrkar att frågan om ändrad organisation lyfts igen till nämnden.”            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 22 mars 2022. 


Initiativärende från Elisabet Thorén (C) och Barbro Andin Mattsson (C)  


gällande att ändra organiseringen av personliga assistenter diarieförd 14 


februari 2022.  
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Yrkanden 


László Gönczi (MP), Ingela Gustavsson (V) och Marie-Louise Hellström 


(LB) yrkar avslag till initiativärendets förslag. 


 


Barbro Andin Mattsson (C) och Elisabet Thorén (C) och Suzanne Blomqvist 


(L) yrkar bifall till initiativärendets förslag.    


Propositionsordning 


Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om att initiativärendets förslag ska 


avslås under proposition mot Barbro Andin Mattsons med fleras yrkande om 


bifall. Omsorgsnämnden bifaller ordförandes med fleras avslag till 


initiativärendet. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 40 Dnr 00201/2018  


Förkortad arbetstid 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet  


 


2. Omsorgsnämnden anhåller om stöd från kommunstyrelsen att genomföra  


    utvecklingsprojekt   


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen har stött på en del utmaningar, den utmaning som finns just nu 


är att kommunens schemaläggningssystem  kopplat till lönesystem hanterar 


inte en arbetstidsförkortning. I början av 2022 har detta arbete stannat av 


även på grund sjukfrånvaro bland ordinarie medarbetare. Förvaltningen 


behöver ta ett omtag och analysera förutsättningarna utifrån rådande 


ekonomi.      


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden anhåller om stöd från 


kommunstyrelsen att genomföra utvecklingsprojekt.   


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 yrkande om att 


omsorgsnämnden anhåller om stöd från kommunstyrelsen att genomföra  


utvecklingsprojekt och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt      
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§ 41 Dnr 00024/2022  


Uppföljning LOV 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten          


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. Jämna år görs verksamhetsbesök med bland annat frågor och 


redogörande utifrån förfrågningsunderlag, utveckling samt stickprov av 


dokumentation. Ojämna år i november görs en kundundersökning genom en 


strukturerad telefonintervju med 10 % av kunder med hemtjänstinsatser samt 


granskning av genomförandeplaner för 10 % av de intervjuade. Kunderna 


väljs ut genom ett stratifierat slumpmässigt urval. 


 


Vid 2021 års LOV-uppföljning genomfördes således kundintervjuer och 


stickprov på genomförandeplaner. I resultatet från intervjuerna framgår att 


samtliga intervjuade var mycket nöjda (89 %) eller ganska nöjda (11 %) med 


den hemtjänst de har. Liknande mönster syns för de frågor som berör 


tillgodosedda behov, delaktighet, trygghet och personalens bemötande. 


Majoriteten känner sig också väl informerade om tillfälliga förändringar, 


medan ca en fjärdedel uttrycker att de inte får sådan information. I 


kommentarer anger många dock att det inte är ett stort problem och att de har 


förståelse för att det kan dra ut på tiden hos föregående kund. 


 


Resultatet finns publicerat på kommunens hemsida, 


https://www.ljusdal.se/omsorgstod/kvalitetochutveckling/kvalitetsuppfoljnin


ghemtjanst.4.f03937e14b78554b8421c44.html. 


 


Granskning har gjorts av fem genomförandeplaner. Fyra av dessa var 


aktuella, uppdaterade för max sex månader sedan, och samtliga höll 


godtagbar kvalitet avseende innehåll. Återkoppling har skett till respektive 


enhetschef.            
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Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 14 mars 2022 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 42 Dnr 00084/2021  


Personuppgiftsincidenter inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten  


Sammanfattning av ärendet 


Under 2021 har en personuppgiftsincident inträffat inom omsorgsnämndens 


ansvarsområde.  


 


Incidenten handlade om att medarbetare hade behörighet i Treserva till 


enheter där de inte arbetar och att några medarbetare då tog del av uppgifter 


de inte hade rätt att ta del av, obehörig åtkomst. Incidenten anmäldes till 


Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som beslutade att avsluta ärendet utan 


åtgärd. 


 


Åtgärder är genomförda: Genomgång av samtliga behörigheter och 


korrigeringar vid behov. Revidering och implementering av flera rutiner 


rörande IT-säkerhet, behörigheter, sekretess och introduktion. Utökad 


loggkontroll.        


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 mars 2022 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 43 Dnr 00100/2020  


Internkontrollplan 2021 - utfall 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten          


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämndens internkontrollplan för 2021 har följts upp. 


Internkontrollplanen innehåller 25 olika kontrollpunkter inom 22 områden. 


Tre kontroller har inte utförts enligt plan; se punkterna 12, 17 och 24 i 


Internkontrollplan ON 2021 – utfall. Dessa punkter handlar om: 


 


- Kompetensförsörjningsplan som inte finns. Behoven följs dock löpande. 


- Kvalitetsuppföljningar som inte har gjorts under 2021 pga. pandemin. 


- Genomgång av avtalsarkiv, där ansvaret numera ligger på inköps- 


   avdelningen. 


 


Utfallet för de flesta av punkterna är separat rapporterade i omsorgsnämnden 


under 2021 och resultaten av kontrollerna finns i dessa rapporter. För några 


av kontrollerna finns resultatet direkt i dokumentet Internkontrollplan ON 


2021 – utfall; se punkterna 21, 22 och 23 och för punkten 16 sker 


rapporteringen i omsorgsnämnden i mars 2022. 


 


Färgerna i internkontrollplanen är den initiala riskbedömningen som gjorts 


utifrån riskbilden. Riskbedömningen har inte bäring på utfallet. Utfallet 


presenteras i den yttersta högra kolumnen.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 mars 2022. 


Internkontrollplan ON 2021- utfall diarieförd 2 mars 2022. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering, Akt 
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§ 44 Dnr 00028/2022  


Avvikelser årssammanställning 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten 


Sammanfattning av ärendet 


Samtliga avvikelser, oönskade händelser för kund, inom omsorgsnämndens 


ansvarsområde rapporteras i Treserva. Detta inkluderar Addera omsorg. 


Syftet med avvikelserapporteringen och avvikelsehanteringen är att 


förbättringsåtgärder ska leda till bättre kvalitet för kunderna. 


 


Antal rapporterade avvikelser 2021 har ökat något i jämförelse med 


föregående år. Andelen åtgärdade avvikelser ligger i stort sett still jämfört 


med 2020, önskvärt att det ökar. 


 


De flesta avvikelserna handlar om fall och läkemedelshantering. Fallen 


fortsätter att öka medan läkemedelsfelen tenderar att minska något de senaste 


åren. De vanligaste åtgärderna som angavs var Fallprevention, Genomgång 


av rutiner och Enskilt samtal. 


 


För en helhetsbild, se bilaga Sammanställning avvikelser 2021 till ON. 


 


Vid rapportering av årssammanställning för 2020 gav nämnden 


förvaltningen i uppdrag att återkomma om hur frågan med fallavvikelser 


hanteras. 


 


Fallavvikelserna analyseras och åtgärder sätts in i dialog med sjuksköterska, 


arbetsterapeut och fysioterapeut. I enlighet med rutin tas också personer som 


faller upp på teamträff för teamgemensam analys och åtgärdsförslag. I 


teamet ingår kontaktperson, sjuksköterska, rehab och enhetschef.  


 


Utifrån fallpreventionsprojektet på Öjegården är detta en del i det arbetssätt 


man kom fram till att vara det bästa – fallprevention på individnivå. Det som 


behöver utvecklas vidare är den fördjupning, en fallutredning, som  


fallpreventionsprojektet kom fram till och som ännu inte är spritt. En 


målsättning för 2022 är att sprida arbetet med den fördjupade delen för 


fallprevention till övriga särskilda boenden.   
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Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 1 mars 2022. 


Sammanställning avvikelser 2021 diarieförd 1 mars 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 45 Dnr 00026/2022  


Sammanställning synpunkter och klagomål 
omsorgsförvaltningen 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten 


Sammanfattning av ärendet 


Under 2021 har det diarieförts åtta synpunkter och klagomål inom 


omsorgsnämndens ansvarsområde; en gällande Handläggarenheten, en för 


OF övergripande, en gällande Hemsjukvården, två gällande Stöd och omsorg 


och övriga tre gällande Äldreomsorg.  


 


För fem av klagomålen framgår det av dokumentationen att 


synpunktslämnaren har fått bekräftelse på att vi tagit emot klagomålet. Två 


klagomål lämnades anonymt och kunde inte besvaras och en har inte 


besvarats vilket borde ha skett. 


 


Samtliga klagomål har en dokumenterad analys. Tre av klagomålen har 


föranlett förtydliganden i verksamheterna om arbetssätt och att följa givna 


regler och rutiner. För fyra klagomål har åtgärder inte varit relevant och för 


ett framgår det inte tydligt om åtgärder behöver vidtas. 


 


Rutinen för hantering av synpunkter och klagomål reviderades under hösten 


2020 för att åstadkomma en säkrare process. Det har resulterat i ökad 


kvalitet i hanteringen under 2021 med kortare analystider, mer konkreta 


slutsatser och åtgärder samt bättre kontroll och överblick. Förvaltningen 


uppfyller nu kvalitetskraven i SOSFS 2011:9 bättre och kan ge synpunkt-


lämnarna bättre återkoppling. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 mars 2022.  
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Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 46 Dnr 00030/2022  


Årssammanställning lex Sarah 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten           


Sammanfattning av ärendet 


Under 2021 har tio lex Sarah-rapporter inkommit för utredning inom 


omsorgsnämnden. Rapporterna berör hemtjänst, nattpatrull, vård- och 


omsorgsboenden och LSS-boenden. Samtliga utredningar är avslutade och 


återkopplade till chefer och berörda medarbetare. 


 


Ett av ärendena bedömdes ha allvarlighetsgraden för anmälan till 


inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har svarat att de godkänner 


utredning och åtgärder samt att de har stängt ärendet. För två av ärendena 


bedömdes att inget systemfel förelåg i verksamheten och ärendena gick över 


i personalärenden. En utredning avslutades med bedömningen att inget 


missförhållande förelåg. 


 


I övriga utredningar har utredare och verksamhet enats om åtgärder. 


Föreslagna och genomförda åtgärder kommer att följas upp under våren 


2022. 


 


Åtgärderna har främst fokus på: 


- Rutiner: Upprättande av saknade rutiner i otydliga processer, revidering av  


  rutiner och   implementering av dessa rutiner med betoning på vikt av  


  kännedom och följsamhet. 


- Kompetensutveckling: framför allt i bemötande vid olika typer av kognitiv  


  funktionsnedsättning med handledning i enskilda ärenden vid behov. 


- Förbättrad introduktion i processer och arbetssätt: Översyn av  


   introduktionsplaner och implementering av dem. 


 


Genomförandeplaner: Återigen framhålls vikten av tydliga genomförande-


planer och att dessa ska följas.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 28 februari 2022.  
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Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 


omsorgsförvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att 


nämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 47 Dnr 00029/2022  


Årssammanställning lex Maria 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten            


Sammanfattning av ärendet 


Under 2021 har en Lex Maria utredning genomförts. 


 


IVO bedömer att anmälan inte faller inom ramen för anmälnings-


skyldigheten enligt Lex Maria.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 4 mars 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att rapporten godkänns och finner att nämnden bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 48 Dnr 00008/2022  


Ärenden för kännedom 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till  


    yttrande på remissen ”Rätt till heltid” 


 


3. Remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till  


    yttrande på remissen gällande en motion om riktlinjer för utdrag  


    ur belastningsregistret inom vård och omsorg och yttrande på remissen  


    gällande ett medborgarförslag om arbetsscheman inom äldreomsorgen   


Sammanfattning av ärendet 


En remiss har kommit till omsorgsnämnden med begäran om yttrande till 


kommunstyrelsen senast 220429 


 


Protokoll KS 2022-03-14 § 46 Rätt till heltid 


 


Kommunstyrelsen  beslutar 


1. Frågan om rätt till heltid remitteras till samtliga nämnder för yttrande 


 


2. Frågan tas åter upp till kommunstyrelsen för beslut i maj månad 


 


Se bifogade handlingar 


Två remisser har kommit till omsorgsnämnden med begäran om yttrande till 


kommunstyrelsen senast 220527. 


 


Protokoll KF 2022-01-31 § 17 Motion från Marie-Louise Hellström (LB) 


gällande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård och 


omsorg 


 


Motion från Marie-Louise Hellström (LB) yrkar i motion att Ljusdals 


kommun ska ta fram riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret 


inom vård och omsorg. Detta ska även gälla privata aktörer  som utför 


uppdrag åt kommunen. Riktlinjer med omfattning, tillvägagångssätt, 
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bedömning och hantering av sådan rutin finns redan i många av landets 


kommuner. 


 


Protokoll KF 2022-01-31 §14 Medborgarförslag gällande arbetsscheman 


inom äldreomsorgen 


 


Ett medborgarförslag om arbetsscheman inom äldreomsorgen har inlämnats 


till kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"Det finns många problem inom äldreomsorgen, ett av dom är dåliga 


scheman med delade turer. Anställda inom äldreomsorgen har på många håll 


en tuff arbetsmiljö, de äldre blir allt äldre och därmed växer ett större 


vårdbehov över hela dygnet och bemanningen måste förbättras. 


 


Delade turer är en arbetsform som innebär att arbetspasset styckas upp i två 


delar med flera timmars uppehåll mellan passen. Tillsammans med den tid 


uppehållet varar mellan passen blir den faktiska arbetsdagen mycket lång 


upp till 15 timmar från att man börjar tills man slutar. Att lösa barnomsorg 


för ensamstående med dessa arbetsförhållanden är knappast en lätt uppgift. 


 


Denna arbetsform infaller oftast varannan helg i schemat och är rena 


slaveriet. Att tillägga jobbar man oftast dagen före och efter. Delade turer är 


ett arbetsmiljöproblem med negativ påverkan i hälsan i form av stress, 


trötthet och dålig återhämtning mellan passen. 


 


Ett första steg till en bättre och attraktivare arbetsmiljö för oss 


välfärdsarbetare som varje dag vårdar, tar hand om och ger livskvalité åt 


våra gamla och svaga i samhället är att Ljusdals kommun plockar bort dessa 


eländiga turer en gång för alla! 


 


Det måste till en förändring där hållbara scheman skapar bättre arbetsvillkor 


och jämställdhet."            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 15 mars 2022. 


Protokoll KS 2022-03-14 § 46 Rätt till heltid. 


Förslag till beslut KS Rätt till heltid diarieförd 22 mars 2022. 


Protokoll MBL§ 11 Rätt till heltid diarieförd 22 mars 2022.  
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Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att remittera till förvaltningen att via 


beredningen lägga ett förslag till yttrande på remissen Rätt till heltid. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att remittera till förvaltningen att via 


beredningen lägga ett förslag till yttrande på remissen gällande en motion 


om riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård och omsorg och 


yttrande på remissen gällande ett medborgarförslag om arbetsscheman inom 


äldreomsorgen       


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 yrkande att 


remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till yttrande 


på remissen ”Rätt till heltid” och finner att nämnden bifaller detta 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till  


yttrande på remissen gällande en motion om riktlinjer för utdrag  


ur belastningsregistret inom vård och omsorg och yttrande på remissen  


gällande ett medborgarförslag om arbetsscheman inom äldreomsorgen och 


finner att nämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


37(40) 


Datum 


2022-03-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 49 Dnr 00009/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämndens sammanträde den 30 mars 2022 finns följande 


protokoll för kännedom: 


 


Protokoll KS 2022-02-10 § 32 Barnkonventionens implementering i 


Ljusdals kommun 


 


Kommunstyrelsen beslutar: 


 


1. Säkerställa att kommunens styrdokument synliggör barns rättigheter.  


    a) Genomförs vid revidering av styrdokument.  


 


2. Handlingsplan för att stärka barns rättigheter 


    a) Tas fram under 2022 av enheten för strategisk och hållbar utveckling i  


        samverkan   med övriga förvaltningar. 


 


3. Checklista för barnkonsekvensanalys  


    a)Tas fram under 2022 av enheten för strategisk och hållbar utveckling   


        samverkan med övriga förvaltningar. 


 


4. Utbildningsinsatser till nämnder inklusive kommunstyrelsen och   


    kommunfullmäktige.  


    a) Övergripande ansvar för utbildning har enheten för strategisk och   


        hållbar utveckling i samarbete med respektive förvaltning.  


 


5. Utbildningsinsatser till förvaltningarnas verksamheter 


    a) Övergripande ansvar för utbildning har enheten för strategisk och     


         hållbar utveckling i samarbete med respektive förvaltning  


 


6. Arbetet ska finansieras inom befintlig budgetram. 


 


7. Kommunstyrelsen ska få en redogörelse av arbetet under fjärde    







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


38(40) 


Datum 


2022-03-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


     kvartalet 2022. 


 


Protokoll KS 2022-03-14 § 38 Budgetdirektiv 2023 


 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Direktiv för budget 2023 och ELP 2024-2025 antas som ett   


    planeringsinstrument och grund för det fortsatta arbetet med budget 2023  


    och ELP 2024-2025. 


 


2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta preliminära  


    budgetramar per nämnd samt att utfärda de anvisningar till nämnder och  


    förvaltningar som krävs för beredning av ärendet             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 15 mars 2022. 


Protokoll KS 2022-03-14 § 38 Budgetdirektiv 2023.  


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 


39(40) 


Datum 


2022-03-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 50 Dnr 00007/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden anser sig delgivna          


Sammanfattning av ärendet 


Lista redovisas, diarieförd den 17 mars 2022, över delegeringsbeslut fattade i 


februari 2022 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och stöd och 


omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) inom 


stöd och omsorg.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 17 mars 2022. 


Delegeringsbeslut februari - översikt diarieförd 17 mars 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 


anser sig delgivna och finner att nämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


40(40) 


Datum 


2022-03-30 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 51 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


 1. Informationen har noterats till protokollet     


Sammanfattning av ärendet 


Elisabet Thorén (C) ställer frågan kring när ärendet för kostnader för 


färdtjänst ska behandlas. Ordförande informerar att ärendet kommer att 


behandlas på nästa sammanträde.  


 


Marie-Louise Hellström (LB) framförde reflektioner över hur ordförande 


och verksamhetschef har bemöts i Kommunstyrelsen när de redogjort för 


omsorgsnämndens resultat för 2021 samt redogörelsen för att klara budget 


2022. 


 


 





