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§ 4 Dnr 00005/2021  

Godkännande av dagordning  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Dagordningen godkänns     
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§ 5 Dnr 00006/2021  

Förvaltningschefen informerar  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

 Allmänt läge förvaltningen 

 Rehab, svårigheter att rekrytera personal 

 Ansökan till sociala investeringsfonden för gemensam chef rehab 

 Ny personalrepresentant i ON 

 Under 2021 går flera nyckelpersoner i pension, rekryteringar 

påbörjas i förvaltningen 

 Information om UNITIS              

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens skrivelse daterad 19 januari 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 6 Dnr 00102/2020  

Utbildning GDPR  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Uppdrag till ärendeberedningen att titta på de olika rollerna och bjuda in  

    kontaktombudet till beredningen           

Sammanfattning av ärendet 

På omsorgsnämndens sammanträde den 27 januari deltog kommunens 

dataskyddsombud Kaj Laerum och gav en utbildning i dataskydds-

förordningen GDPR.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 18 januari 2021. 

Utbildning GDPR presentation diarieförd 25 januari 2021.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att uppdrag till ärendeberedningen att titta på 

de olika rollerna och bjuda in kontaktombuden till beredningen.    

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 

uppdraget till ärendeberedningen och finner att omsorgsnämnden bifaller 

detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

7(22) 

Datum 

2021-01-27 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr 00051/2020  

Coronapandemin 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

 Extra insatt omsorgsnämnd den 7 januari 2021 

 Läget om arbetet i pandemin  

 Smittspridning och smittläget i förvaltningen 

 Sjukfrånvaro, ersättning till viss del av staten 

 Skyddsutrustning 

 Vaccination            

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens skrivelse daterad 19 januari 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 8 Dnr 00018/2020  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförda den 15 januari 2021, över delegeringsbeslut 

fattade i december 2020 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och 

stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade 

(LSS) inom stöd och omsorg.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 18 januari 2021. 

Delegeringsbeslut december-översikt diarieförd 15 januari 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har 

noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 9 Dnr 00011/2021  

Protokoll för kännedom 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet        

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 27 januari 2021 finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

På kommunfullmäktige den 25 januari 2021 har Jan Nordlinder (S) utsetts 

som ersättare i omsorgsnämnden. 

 

Protokoll KF 2020-12-14  § 137 Äskande från omsorgsnämnden om 

tilläggsbudget med 20 miljoner kronor år 2020. 

 

KF-s beslut: Omsorgsnämndens äskande om tilläggsbudget om 20 miljoner 

kronor innevarande år avslås. 

 

Protokoll KS 2020-11-26 § 187 Månadsuppföljning. Beslut att nämnds-

ordförandena ska vid KS sammanträde i februari månad presentera 

handlings/åtgärdsplaner. 

 

KS-s beslut: 

2. Nämndordförandena ska vid kommunstyrelsens sammanträde i februari 

    månad presentera handlings/åtgärdsplaner, som respektive nämnd    

    arbetar med, för att hålla sina tilldelade budgetar för år 2021.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 18 januari 2021. 

Protokoll KF 2020-12-14 § 137. Protokoll KS 2020-11-26 § 187 

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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§ 10 Dnr 00231/2018  

Delegeringsordning för omsorgsnämndens 
verksamheter från 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden godkänner förslaget till komplettering av gällande  

    delegeringsordning           

Sammanfattning av ärendet 

Enligt omsorgsnämndens delegeringsordning, ON 00231/2018, är 

förvaltningschef delegat för beslut om anmälan till Socialstyrelsen enligt lex 

Maria, enligt punkt C 24 i delegeringsordningen. Medicinskt ansvarig sjuk-

sköterska (MAS) har vidaredelegering för beslut om anmälan enligt lex 

Maria enligt samma punkt. 

 

I januari 2019 anställdes en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 

gemensamt av Hudiksvalls, Ljusdals och Nordanstigs kommuner. MAR har 

samma befogenheter som MAS gällande lex Maria. Förvaltningschef 

vidaredelegerar därför även till MAR att kunna fatta beslut om anmälan 

enligt lex Maria.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 18 januari 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen för verkställande 

Akt 
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§ 11 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet  

 

2. Uppdra till ärendeberedningen att gå igenom punkterna i behovet för en  

    plan B gällande placering och öppningsdatum för nytt vård- och  

    omsorgsboende       

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Richard Brännström deltar och berättar om hur arbetet 

fortskrider kring planeringen av nybyggnation av vård- och omsorgsboende.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens skrivelse daterad 19 januari 2021. 

Prognos gällande efterfrågan på VoBo diarieförd 22 januari 2021.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till ärendeberedningen att gå igenom 

punkterna i behovet för en plan B gällande placering och öppningsdatum för 

nytt vård- och omsorgsboende             

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

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

uppdraget till ärendeberedningen och finner att omsorgsnämnden bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 12 Dnr 00099/2020  

Planer för utvecklingsarbete under pandemin och 
andra särskilda förhållanden 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån den pandemi som råder har förvaltningen inte haft möjlighet att 

arbeta med utvecklingsfrågor. Det uppdrag som bland annat har åsidosatts är 

att undersöka förutsättningar till att möjliggöra självstyrande enheter.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens skrivelse daterad 19 januari 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

13(22) 

Datum 

2021-01-27 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 00106/2020  

Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning 
Ljusdals kommun 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tagit del av Revisionsrapporten för kännedom 

 

2. Omsorgsnämnden ska på sitt februarisammanträde avge ett yttrande till  

    revisionen och delge kommunstyrelsen densamma 

 

3 .Omsorgsnämnden ger i uppdrag till omsorgsförvaltningen att granska  

    faktainnehållet 

 

4. Uppdra till ordförande att lägga ett förslag till yttrande         

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har gjort en bedömning att omsorgsnämnden inte har 

säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet de 

ansvarar för. Gjorda iakttagelser är sammanställda och finns i bifogad 

rapport. Kommunrevisionen önskar erhålla ett skriftligt svar på 

granskningsrapporten. Särskilt önskas kommentarer på de 

rekommendationer som lämnas i rapporten. Dessa ska vara revisionen 

tillhanda senast 19 mars 2021, vilket innebär att nämnden ska lämna ett 

yttrande i omsorgsnämnden i februari.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens skrivelse daterad 19 januari 2021. 

Protokoll KF 2020-12-14 § 135 Revisionsrapport. 

Missiv - Granskning av ekonomistyrning diarieförd 16 december 2020. 

Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning Ljusdals kommun 

Ljusdals kommun 2020 diarieförd 16 december 2020. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen om 

revisionsrapporten har noterats till protokollet och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att omsorgsnämnden ska på sitt februarisammanträde 

avge ett yttrande till revisionen och delge kommunstyrelsen densamma och 

finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att omsorgsnämnden ger i uppdrag till 

omsorgsförvaltningen att granska faktainnehållet och finner att nämnden 

bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att uppdra till ordförande att lägga ett förslag till 

yttrande och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 14 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Uppdra till omsorgsförvaltningen att tillgången på mobilt brandlarm och  

     sprinklers redovisas på en ärendeberedning   

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Louise Hellström (LB) ställer en fråga om kommunen har tillgång till 

mobilt brandlarm och sprinklers. Verksamhetschef Anna Forsberg svarar att 

det finns att tillgå via Ljusdalshem.     

Yrkanden 

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

tillgången på mobilt brandlarm och sprinklers redovisas på en 

ärendeberedning       

Propositionsordning 

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

finner att omsorgsnämnden bifaller detta.      

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 15 Dnr 00009/2021  

Ärenden för kännedom 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 27 januari 2021 finns följande 

ärenden för kännedom: 

 

Ny personalrepresentant i omsorgsnämnden är Ida von Wachenfeldt. 

 

Avslutat ärende 2020-12-08 hos Arbetsmiljöverket gällande anmälan om 

arbetsolycka enligt 3 kap 3a § arbetsmiljölagen. Dnr ON 00101/2020. 

Avslutsbrev: Inga ytterligare insatser från Arbetsmiljöverkets sida. 

 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande Lex Maria 

händelse dnr ON 00004/2021. Beslut från IVO: Ärendet avslutas. Medicinsk 

ansvarig rehab (MAR) besöker omsorgsnämnden. 

 

Framställan 2021-01-12 till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6 a § arbets-

miljölagen gällande hemtjänsten i Ljusdal. Dnr ON 00015/2021. Avisering 

om inspektion. 

 

Underrättelse 2020-01-15 om förbud från Arbetsmiljöverket, möjlighet att 

lämna synpunkter. Dnr ON 00033/2020. Arbetsmiljöverket eftersöker plan 

för utbyte av kylskåp på Öjegården, detta har ej påbörjats på grund av corona 

pandemin. Plan för utbyte har nu påbörjats av Ljusdalshem.  

 

Arbetsmiljöverket 2021-01-21. Begäran att ta del av uppgifter enligt 3 kap 

3a arbetsmiljölagen. Landsomfattande tillsyn. Dnr ON 00020/2021.     

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad januari 2020      
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 16 Dnr 00030/2020  

Månadsuppföljning 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram ett 

antal kostnadsdrivare. Dessa redovisas månadsvis tillsammans med, av 

omsorgsnämnden, utvald verksamhetsstatistik. I kostnadsdrivare ingår de 

totala kostnaderna för hemtjänsten, dessa är dock inte uppdaterade avseende 

december i månadens redovisning. I tillägg till kostnadsdrivare och 

verksamhetsstatistik redovisas budgetuppföljning, senast färdiga 

budgetuppföljning avser november 2020.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 20 januari 2021. 

Antal dagar från beslut Vobo diarieförd 26 januari 2021. 

ON timmar hemtjänst diarieförd 24 januari 2021. 

Kostnadsdrivare december 2020 diarieförd 20 januari 2021. 

Balans in-utflytt Vobo diarieförd 20 januari 2021. 

Budgetuppföljning november 2020 diarieförd 18 januari 2021. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 17 Dnr 00004/2020  

Budget 2021 och verksamhetsplan 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Förslaget om detaljbudget 2021 antas 

 

2. Information gällande verksamhetsplan 2021 noteras till protokollet 

 

3. Omsorgsnämnden ska fastställa verksamhetsplanen vid sitt sammanträde i  

    februari 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden fastslog driftsbudget 2021 den 9 december 2020. Därefter 

har förvaltningen lagt till de lönehöjningar som blev klara i december 2020.  

 

Nuvarande förslag visar hur dessa lönehöjningar är fördelade på 

verksamhetsområdena. I förslaget överstiger budgeten för lönehöjningen den 

ramhöjning som förvaltningen erhöll med 1 397 tkr. Effekten av 

lönehöjningar föreslås följas upp under första kvartalet av 2021 och därefter 

fördela dessa 1 397 tkr.    

             

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att målarbetet i Ljusdals kommun 

ska utgå från målen i Agenda 2030 – de globala målen för hållbar 

utveckling. Utifrån KF:s beslut om hur arbetet ska gå till fick förvaltningen i 

uppdrag att utgå från de globala målen och identifiera inom vilka globala 

delmål som omsorgsnämnden har åtgärder, baserat på nämndens 

ansvarsområde. Åtgärderna är föreslagna utifrån redan fattade nämndbeslut, 

uppdrag och prioriterade utvecklingsområden. Målarbetet syftar även till att 

verksamheten föreslår åtgärder i de fall de anser att det fattas politiskt 

beslutade sådana. 

 

Under målområde 5, globalt delmål 2.2 finns åtgärden ”Skapa bra måltider 

med utgångspunkt i Livsmedelsverkets skrift Bra måltider i äldreomsorgen.” 

föreslagen. För denna åtgärd finns ännu inget beslut taget, utan det behöver 

fattas av nämnden.  

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

20(22) 

Datum 

2021-01-27 
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Delmålen och åtgärderna är strukturerade utifrån kommunfullmäktiges 

målområden. På så sätt svarar nämndens åtgärder mot både de globala målen 

och KF:s målområden.  

 

Arbetet har utgått från ett malldokument som säger följande om målarbetet: 

 

”Åtgärderna ska vara kopplade till delmål och motiverade med varför/vilken 

effekt de förväntas åstadkomma. Val av åtgärder ska baseras på analys av 

behov av åtgärder inom respektive målområde. Åtgärder ska därmed gälla 

det som behöver förbättras och det som ingår i verksamhetens uppdrag samt 

är möjligt att påverka inom verksamheten eller tillsammans med andra. 

Åtgärder finns i många fall redan politiskt beslutade via tidigare års 

budgetbeslut, särskilt beslut eller beslutad strategi, plan eller handlingsplan. 

Verksamhetsplanen samlar därmed redan tidigare beslutade åtgärder samt 

nytillkomna åtgärder för budgetåret.” 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 20 januari 2021. 

Påbörjad handlingsplan OF 2021 diarieförd 21 januari 2021. 

Kommentar till budgetdokument 2021 diarieförd 21 januari 2021. 

Förslag driftsbudget ON 2021 diarieförd 20 januari 2021. 

Verksamhetsplan ON 2021 diarieförd 20 januari 2021. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden ska fastställa 

verksamhetsplanen vid sitt sammanträde i februari 2021.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag 

till detaljbudget och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen om 

verksamhetsplanen har noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden 

bifaller detta.  

 

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

omsorgsnämnden ska fastställa verksamhetsplanen vid sitt sammanträde i 

februari 2021 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.       
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Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt     
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§ 18 Dnr 00100/2020  

Internkontrollplan 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Internkontrollplanen för 2021 godkänns  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en 

god internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att 

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

interna kontrollsystemet inom nämndens verksamheter. 

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ska den som bedriver 

socialtjänst, verksamhet enligt LSS eller hälso- och sjukvård också se till att 

egenkontroll görs med den frekvens och i den omfattning som krävs för 

säkra verksamhetens kvalitet. Resultatet av egenkontrollerna ska användas i 

den fortsatta planeringen av verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 27 november 2020. 

Förslag Internkontrollplan ON 2021 diarieförd 15 januari 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.      

Beslutsexpediering 

Akt     

 

 


