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§ 102 Dnr 00004/2022  

Godkännande av dagordning 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns     
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§ 103 Dnr 00005/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

 Presentation av ny medarbetare Kvalitets- och biträdande 

förvaltningschef Tanja Torbjörnsdotter Westerblom. 

 Sommaren har gått ganska bra, vissa enheter har haft det 

ansträngande på personalsidan. Utförligare information kommer i 

september då utvärdering har skett. 

 Covid: Under augusti har smittan ökat och sjukfrånvaro eskalerat. 

Både brukare av omsorg samt medarbetare är drabbade men ej svårt 

sjuka. 

 Upphandling klart av lönesystem och schemastöd, införandedatum ej 

klart. Hela förvaltningen kommer att bli påverkad när detta arbete 

kommer att sättas igång. 

 Ny äldreomsorgslag på remiss, Ljusdals Kommun är inte remiss-

kommun. 

 Fast omsorgskontakt inom hemtjänst, ny bestämmelse i Social-

tjänstlagen. 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i Social-

tjänstlagen, med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en 

fast omsorgskontakt. Från och med den 1 juli 2023 får endast den 

som har bevis på yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgs-

kontakt. 

 Heltidsresan är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren Kommunal. 2016 slöts en ett centralt kollektivavtal där 

målet är heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinno-

dominerade verksamheter. Det kommunala politiska beslutet om 

heltid som fattades 2014 upphävdes 20220530 för att övergå till 

arbete med Heltidsresan. Kommunstyrelseförvaltningen har i 

uppdrag att bestämma datum för när beslutet kan verkställas. 

Förvaltningen arbetar idag tillsammans med andra förvaltningar och 

HR avdelningen för att ta fram projektplan.          
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2022. 

Äldreomsorgslag presentation ON augusti 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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§ 104 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.  

 

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.  

 

I tillägg till den löpande månadsuppföljningen redovisas även nettokostnads-

avvikelser för 2021 i ett eget dokument. 

 

Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 24 augusti 2022. 

Månadsuppföljning juli 2022 diarieförd 24 augusti 2022. 

Nettokostnadsavvikelse 2021 diarieförd 24 augusti 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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§ 105 Dnr 00070/2022  

Information om kommunfullmäktiges prioriterade mål 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Enheten för strategisk och hållbar utveckling, ESHU, Linnea van Wagenen 

samt Peter Evansson presenterar kommunfullmäktiges prioriterade mål. De 

informerar om hur vi ska nå våra prioriterade mål och uppdrag. Varje 

nämnd/bolag ska bygga sina verksamhetsplaner utifrån dessa mål. Det är 

också dessa som redovisas till kommunfullmäktige i årsberättelsen.  

 

Nämnderna kan också komplettera med egna mål relaterade till sina 

uppdrag.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2022. 

Protokoll KF 2022-06-20 § 84 Kommunfullmäktiges prioriterade mål och 

uppdrag. 

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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§ 106 Dnr 00068/2022  

Prestationsbaserat bidrag 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Att ärendet ska avgöras idag      

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande László Gönczi (MP) har lämnat beslutsförslag till reformer inom 

äldreomsorgen 

 

Bakgrunden till nya förslag inom äldreomsorgen kan ses mot det starka 

uttrycket från fack och övrig personal att förbättra personalens arbetsvillkor. 

Jag ser att den hårda press som nu råder inom verksamheten sänker 

möjligheterna att möta vårdtagarnas olika behov och önskemål samtidigt 

som det sliter på vår personal och äventyrar att rekrytera i framtiden. 

Staten har på olika sätt uppmärksammat att äldreomsorgen i landet är 

underfinansierad och också hittat former för att stärka kommunernas 

ekonomi och speciellt omsorgsnämndernas. Nu senast har staten tillskjutit 20 

miljoner kronor som en prestationsbelöning till omsorgsnämnden. Dessa 

medel ska användas under 2022 och 2023. I detta förslag gör jag det osäkra 

antagandet att kommunen även under 2024 kommer att få ett tillskott i 

prestationsbidrag, här satt till 4 miljoner kronor.  

 

Trots dessa välkomna bidrag kan nämnden inte fullt ut genomföra de 

viktigaste reformerna utan en förstärkning av nämndens ekonomi. 

 

Här föreslås för att motsvara den optimala reformnivån vilket leder till ett 

kalkylerat ramminus om cirka 5,5 miljoner kr under 2023. Skulle detta 

tillägg inte beviljas kan nämnden i andra hand genomföra reformerna till 

hälften. 

 

Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen. 

Beslutsunderlag 

Ordförandes förslag till beslut: Reformer inom äldreomsorgen daterad 18 

augusti 2022. 

Ordförandes förslag: Prestationsbelöning bilaga daterad 18 augusti 2022.  
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Yrkanden 

Maud Jonsson (L) och Elisabet Thorén (C): Yrkar avslag på László Gönczis 

(MP) beslutsförslag. 

 

Kennet Hedman (M) yrkar på att ge förvaltningen uppdrag att ta fram förslag 

av innehåll ”Prestationsbidrag” till sammanträdet i september 2022. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att ärendet avgörs idag. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att under förutsättning av att fullmäktige 

beviljar extra ramökning genomföra ett schemaläggningssystem där det 

förkortade nattmåttet kan disponeras som enstaka lediga nätter. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att i andra hand att hälften av det förkortade 

nattmåttet kan disponeras som enstaka lediga nätter.  

 

László Gönczi (MP) yrkar på att under förutsättning av att fullmäktige 

beviljar extra ramökning genomföra en resurstilldelning till 

omsorgsnämndens rehab enhet med belopp enligt bifogad tabell. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att i andra hand ska resurstilldelning till 

omsorgsnämndens rehab under 2023 halveras. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att under förutsättning av att fullmäktige 

beviljar extra ramökning genomföra en höjning av nyckeltalet inom de 

särskilda boendena från dagens 0,70 till 0,77 förutom på Tallnoret som ska 

hanteras i särskild ordning. Den främsta avsikten med denna förstärkning är 

att enheterna ska kunna minska antalet delade turer så långt det är möjligt. 

 

Marie-Louise Hellström (LB): bifall till László Gönczis yrkande. 

Maud Jonsson (L), Ingela Gustavsson (V), Per Gunnar Larsson (S), Kennet 

Hedman (M) och Elisabet Thorén (C): Avslag till László Gönczis yrkande 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att i andra hand ska nyckeltalshöjningen 

halveras. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att nämnden avsätter 3 miljoner kr till att täcka 

upp det prognostiserade negativa resultatet för 2022 (Prognos per sista april) 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att nämnden ska tillskjuta till sin av full-

mäktige preliminärt tagna ram (juni 2022) 5,3 miljoner kronor för att onödig 

brist under 2023 inte ska uppstå 
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László Gönczi (MP) yrkar på att i enlighet med tankarna bakom de bidrag 

som omsorgsnämnden har fått för 2022 och 2023 anta att nämnden kommer 

att kunna få ett förnyat bidrag för 2024 om minst 4 miljoner kronor. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att hos kommunfullmäktige anhålla om 

ramjustering av 2023 års ram baserad på de prestationsbaserade medel som 

nämnden har fått från staten. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att hos kommunfullmäktige anhålla om en 

ramökning av 2023 års ram med 5,8 miljoner kr i enlighet med de behov 

som nämnden har för att kunna genomföra de i detta dokument beskrivna 

reformerna.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans 

yrkande som han tolkar om det går igenom ska ärendet avgöras senare mot 

sitt yrkande att ärendet avgörs idag. Ordförande finner att omsorgsnämnden 

bifaller att ärendet avgörs idag.  

 

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

förutsättning av att fullmäktige beviljar extra ramökning genomföra ett 

schemaläggningssystem där det förkortade nattmåttet kan disponeras som 

enstaka lediga nätter. Ordförande finner att omsorgsnämnden avslår 

yrkandet.  

 

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

andra hand att hälften av det förkortade nattmåttet kan disponeras som 

enstaka lediga nätter. Ordförande finner att omsorgsnämnden avslår 

yrkandet.  

 

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

förutsättning av att fullmäktige beviljar extra ramökning genomföra en 

resurstilldelning till omsorgsnämndens rehab enhet med belopp enligt 

bifogad tabell. Ordförande finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet.  

 

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

andra hand ska resurstilldelning till omsorgsnämndens rehab 2023 halveras. 

Ordförande finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet. 

 

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

förutsättning av att fullmäktige beviljar extra ramökning genomföra en 
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höjning av nyckeltalet inom de särskilda boendena från dagens 0,70 till 0,77 

förutom på Tallnoret som ska hanteras i särskild ordning. Den främsta 

avsikten med denna förstärkning är att enheterna ska kunna minska antalet 

delade turer så långt det är möjligt. Ordförande finner att nämnden bifaller 

yrkandet. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst för bifall till László Gönczis och Marie-Louise Hellströms yrkande 

att bifalla yrkandet. 

Nej-röst för bifall till Maud Jonssons, Ingela Gustavssons, Per Gunnar 

Larsson, Kennet Hedmans och Elisabet Thoréns yrkande att avslå förslaget. 

 

Omröstningsresultat: 

 

Omröstningsprotokoll  § 106 

Ledamöter  Parti 
 
Ja Nej 

László Gönczi MP X   

Maud Jonsson L   X 

Ingela Gustavsson V   X 

Per Gunnar Larsson S   X 

Kennet Hedman M   X 

Elisabet Thorén C   X 

Marie-Louise Hellström LB X   

Totalt   2 5 

 

Med 2 ja-röster mot 5 nej-röster har omsorgsnämnden beslutat att avslå 

László Gönczis med fleras yrkande. 

 

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

andra hand ska nyckeltalshöjningen halveras. Ordförande finner att 

omsorgsnämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

nämnden avsätter 3 miljoner kr till att täcka upp det prognostiserade negativa 

resultatet för 2022 (Prognos per sista april). Ordförande finner att 

omsorgsnämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

nämnden ska tillskjuta till sin av fullmäktige preliminärt tagna ram (juni 

2022) 5,3 miljoner kronor för att onödig brist under 2023 inte ska uppstå. 
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Ordförande finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet. 

 

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

enlighet med tankarna bakom de bidrag som omsorgsnämnden har fått för 

2022 och 2023 anta att nämnden kommer att kunna få ett förnyat bidrag för 

2024 om minst 4 miljoner kronor. Ordförande finner att omsorgsnämnden 

avslår yrkandet. 

 

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

kommunfullmäktige anhålla om ramjustering av 2023 års ram baserad på de 

prestationsbaserade medel som nämnden har fått från staten. Ordförande 

finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet. 

 

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

kommunfullmäktige anhålla om en ramökning av 2023 års ram med 5,8 

miljoner kr i enlighet med de behov som nämnden har för att kunna 

genomföra de i detta dokument beskrivna reformerna. Ordförande finner att 

omsorgsnämnden avslår yrkandet.  

Reservation 

Marie-Louise Hellström (LB) reserverar sig mot avslagsbeslutet att under 

förutsättning av att fullmäktige beviljar extra ramökning genomföra en 

höjning av nyckeltalet inom de särskilda boendena från dagens 0,70 till 0,77 

förutom på Tallnoret som ska hanteras i särskild ordning. Den främsta 

avsikten med denna förstärkning är att enheterna ska kunna minska antalet 

delade turer så långt det är möjligt. 

 

László Gönczi (MP) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.  

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 107 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation Säbo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Inbjuden föredragare är etableringssamordnare Simon Rosell. Han 

informerar om planering för Östernäs inför hösten och om eventuella beslut 

behöver tas.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2022. 

Befolkningsprognos Säbo med ålder på boende diarieförd 14 juni 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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§ 108 Dnr 00093/2021  

Arbetsmetoder i hemtjänsten 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet       

Sammanfattning av ärendet 

I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2022 som beskriver 

sammanfattningen av arbetssättet som nämnden kallar  ”Ljusdalsmodellen”. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 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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§ 109 Dnr 00046/2019  

Medborgarförslag gällande återvinning av 
förpackningar och tidningar inom hemtjänsten. 
Avstämning 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Frågan om samarbete kring återvinning av förpackningar och tidningar  

    inom hemtjänsten kan ske tas till en beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har bett förvaltningen om en avstämning avseende 

tidigare medborgarförslag gällande återvinning av förpackningar och 

tidningar inom hemtjänsten. 

 

Omsorgsförvaltningen bistår den enskilde som har hemtjänst att lägga 

sorterade förpackningar och tidningar i de kärl som finns. Sorteringskärl som 

ej finns tillgängliga inom fastigheten eller i omedelbar närhet kan ej 

hemtjänsten hantera. Så svarade förvaltningen i medborgarförslaget. 

 

Idag ser det ut på samma sätt, i de fall som mottagaren av hemtjänst sorterat 

förpackningar och tidningar lämnar hemtjänsten detta i sorteringskärl som 

finns i anslutning till fastigheten. Ljusdalshem har i sina fastigheter byggt ut 

antalet sorteringskärl under våren 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2022.  

Yrkanden 

Kennet Hedman (M) yrkar på att frågan om samarbete kring återvinning av 

förpackningar och tidningar inom hemtjänsten kan ske tas till en beredning      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans 

yrkande att frågan om samarbete kring återvinning av förpackningar och 

tidningar inom hemtjänsten kan ske tas till en beredning och finner att 

nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 110 Dnr 00109/2019  

Sjukfrånvaro 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet       

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har gjort ansökan till Sunt arbetsliv om stöd i att arbeta 

med friskfaktorer för att sänka sjukfrånvaron. Sunt arbetsliv drivs 

gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna 

SKR och Sobona. Beslut har kommit och ansökan är beviljad. HR chef Siv 

Thun har träffat konsulterna och en övergripande projektplan har påbörjats. 

För omsorgsförvaltningen kommer arbetet att starta i november 2022.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2022. 

Sunt Arbetsliv, beskrivning diarieförd 26 augusti 2022. 

Statistik sjukfrånvaro OF kvartal 2, 2022 diarieförd 18 augusti 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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§ 111 Dnr 00201/2017  

Självstyrande enheter 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet    

Sammanfattning av ärendet 

Hantverkargården som är placerad inom Stöd och omsorg har under en tid 

diskuterat självstyre/intraprenad. De har kommit fram till att Intraprenad är 

en form som skulle passa. Ärendeberedningen har haft en första information 

där ett förslag till överenskommelse har diskuterats. Enhetschef kommer att 

fortsätta diskussion med medarbetare. Förslag för eventuellt beslut ska 

presenteras på omsorgsnämnd i september.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 22 augusti 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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§ 112 Dnr 00048/2022  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 

 

2. Sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  

    revisorer för kännedom 

 

3. Diagrammet ”Antal dagar från beslut SäBo” från dagens månads- 

    uppföljning skickas med till kommunfullmäktige för kännedom 

Sammanfattning av ärendet 

För 2:a kvartalet 2022 fanns totalt 5 rapporteringar till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) på beslut (enligt SoL och LSS) som inte verkställts inom 

3 månader. 

 

Lagrum SoL  ÄLDREOMSORG 

 

Vård-och omsorgsboende: Två ärenden inrapporterade. Båda har tackat nej 

till erbjudna platser. 

 

Lagrum Sol STÖD OCH OMSORG 

Vård- och omsorgsboende: Ett ärende inrapporterat. Tillhör socialpsykiatri. 

Svårt för verkställigheten att hitta lämpligt boende. Beslutet verkställs för 

närvarande på köpt plats i annan kommun. 

 

Lagrum LSS STÖD OCH OMSORG 

 

9§10 Daglig verksamhet: Ett ärende inrapporterat. 

Har sökt insatsen i annan kommun och väntar på svar. 

 

9§9 Boende med särskild service: Ett ärende inrapporterat. Har blivit 

erbjuden lägenhet vid två tillfällen, men tackat nej. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 2 augusti 2022.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att diagrammet ”Antal dagar från beslut SäBo” 

från dagens månadsuppföljning skickas med till kommunfullmäktige för 

kännedom     

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 att samman-

fattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  

revisorer för kännedom. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande om 

diagrammet ”Antal dagar från beslut SäBo” från dagens månadsuppföljning 

skickas med till kommunfullmäktige för kännedom och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 

Beslutsexpediering 

Revisorer 

Kommunstyrelsen 

Akt   
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§ 113 Dnr 00008/2022  

Ärenden för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet     

 

2. Att remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till  

    yttrande på remissen Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande  

    körkortsbidrag till elever vid Vård- och omsorgscollege. 

 

3. Att remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till  

    yttrande på remissen av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn  

    av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska 

 

4. Att remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till  

    yttrande på remissen gällande kulturplan. 

 

5. Att remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till  

    yttrande på remiss gällande välfärdsstrategi för länets kommuner samt  

    region Gävleborg från nätverk Välfärd      

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde i augusti finns följande ärenden för 

kännedom: 

 

Remiss från kommunstyrelsen: Motion från Marie-Louise Hellström (LB) 

gällande körkortsbidrag till elever vid Vård- och omsorgscollege. Svar senast 

2022-09-30. 

  

Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor 

inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska. Svar senast 31/10 2022 

till Regeringskansliet. 

 

Socialstyrelsen: En fast omsorgskontakt i hemtjänsten, ny bestämmelse från 

2022 07 01  

 

Remiss från samhällsservicenämnden: Kulturplan. Svar senast 30 september 

2022.   

Protokoll ON 2022-08-31
(Signerat, SHA-256 FCCF01433E081B4752D8E2C34BBCC4C7E5795C1249EA868E68158C1E4C1341A1)

Sida 22 av 30



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(29) 

Datum 

2022-08-31 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Remiss gällande välfärdsstrategi för länets kommuner samt region 

Gävleborg från nätverk Välfärd. Svar senast 30 september 2022 till 

kommunstyrelsen för vidare till kommunfullmäktige. 

 

Underlag bifogas i handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 15 augusti 2022. 

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten, ny bestämmelse från 2022 07 01 

Protokollsutdrag SSN 2022-06-14 § 114 Remiss Kulturplan 

Förslag kulturplan  

Protokoll KF 2020-05-30 § 79 Motion från Marie-Louise Hellström (LB) 

gällande körkortsbidrag till elever vid vård- och omsorgscollege. 

Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande körkortsbidrag till elever 

vid vård- och omsorgscollege. 

Remiss välfärdsstrategi för länets kommuner samt region Gävleborg från 

nätverk Välfärd 

Yrkanden 

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

beredningen lägga ett förslag till yttrande på remissen Motion från Marie-

Louise Hellström (LB) gällande körkortsbidrag till elever vid Vård- och 

omsorgscollege. 

 

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

beredningen lägga ett förslag till yttrande på remissen av SOU 2022:35 

Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor inom utbildning till 

sjuksköterska och barnmorska 

 

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

beredningen lägga ett förslag till yttrande på remissen gällande kulturplan. 

 

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

beredningen lägga ett förslag till yttrande på remiss gällande välfärdsstrategi 

för länets kommuner samt region Gävleborg från nätverk Välfärd.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till yttrande 

på remissen Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande 

körkortsbidrag till elever vid Vård- och omsorgscollege 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 av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa 

frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska 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 gällande kulturplan 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 remiss gällande välfärdsstrategi för länets kommuner samt region 

Gävleborg från nätverk Välfärd och finner att omsorgsnämnden bifaller 

detta.  

Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen 

Akt 
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§ 114 Dnr 00009/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Uppdra till förvaltningen att lägga förslag på verksamhetsmål för 2023 att  

    presentera på ärendeberedningen i oktober  

Sammanfattning av ärendet 

Protokollsutdrag KS 2022 06 09 § 129 Redovisning från dialog med 

omsorgsnämndens presidium gällande åtgärdsprogram mot underskott 

Kommunstyrelsen  beslutar 

 

1. Rapporten godkänns. 

 

2. Omsorgsnämnden får i uppgift att bevaka kostnaderna inför nästa prognos. 

 

Protokollsutdrag KF 2022-06-20 § 81 Budget 2023 och Plan 2024-2025 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs.  

 

2. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona.  

 

3. Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande allmän    

    prisutveckling.  

 

4. Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål   

    och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget,   

    investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under  

    januari 2023 och återrapportera till kommunstyrelsen.  

 

5.  Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel  

     från kommunstyrelsen till förfogande samt kommunstyrelsens  

     utvecklingsreserv. 
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6.  Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av   

     budgetramar under förutsättning att berörda nämnder är överens och att    

     förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.  

 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och  

    borgensförbindelser som förfaller till betalning under året.  

 

8. Driftbudgetramen för kommunens revisorer för 2023 fastställs i enlighet     

    med kommunfullmäktige presidiums förslag till 1 640 000 kronor 

 

Protokollsutdrag KF 2022 06 20 § 84 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 

och uppdrag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Prioriterade mål och uppdrag 2023-2030 antas.         

 

Protokollen bifogas i handlingarna.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 22 augusti 2022. 

Protokollsutdrag KS 2022-06-09 § 129 Redovisning från dialog med 

omsorgsnämndens presidium gällande åtgärdsprogram mot underskott. 

Protokollsutdrag KF 2022-06-20 § 81 Budget 2023 och Plan 2024-2025. 

Protokollsutdrag KF 2022 06-20 § 84 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 

och uppdrag. 

 

Yrkanden 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till förvaltningen att lägga förslag på 

verksamhetsmål för 2023 att presentera på ärendeberedningen i oktober.                       

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 

uppdra till förvaltningen att lägga förslag på verksamhetsmål för 2023 att 

presentra på ärendeberedningen i oktober och finner att nämnden bifaller 

detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 115 Dnr 00007/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförd den 18 augusti 2022, över delegeringsbeslut 

fattade i juni och juli 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 22 augusti 2022. 

Delegeringsbeslut juni/juli 2022 - översikt diarieförd 18 augusti 2022.  

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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§ 116 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet     

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Louise Hellström (LB) önskar information kring den uppsökande 

verksamheten. Frågan när presentation kan ske på omsorgsnämnden tas till 

en beredning.      
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§ 102 Dnr 00004/2022  


Godkännande av dagordning 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkänns     
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§ 103 Dnr 00005/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


 Presentation av ny medarbetare Kvalitets- och biträdande 


förvaltningschef Tanja Torbjörnsdotter Westerblom. 


 Sommaren har gått ganska bra, vissa enheter har haft det 


ansträngande på personalsidan. Utförligare information kommer i 


september då utvärdering har skett. 


 Covid: Under augusti har smittan ökat och sjukfrånvaro eskalerat. 


Både brukare av omsorg samt medarbetare är drabbade men ej svårt 


sjuka. 


 Upphandling klart av lönesystem och schemastöd, införandedatum ej 


klart. Hela förvaltningen kommer att bli påverkad när detta arbete 


kommer att sättas igång. 


 Ny äldreomsorgslag på remiss, Ljusdals Kommun är inte remiss-


kommun. 


 Fast omsorgskontakt inom hemtjänst, ny bestämmelse i Social-


tjänstlagen. 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i Social-


tjänstlagen, med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en 


fast omsorgskontakt. Från och med den 1 juli 2023 får endast den 


som har bevis på yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgs-


kontakt. 


 Heltidsresan är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och 


arbetstagaren Kommunal. 2016 slöts en ett centralt kollektivavtal där 


målet är heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinno-


dominerade verksamheter. Det kommunala politiska beslutet om 


heltid som fattades 2014 upphävdes 20220530 för att övergå till 


arbete med Heltidsresan. Kommunstyrelseförvaltningen har i 


uppdrag att bestämma datum för när beslutet kan verkställas. 


Förvaltningen arbetar idag tillsammans med andra förvaltningar och 


HR avdelningen för att ta fram projektplan.          
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Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2022. 


Äldreomsorgslag presentation ON augusti 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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§ 104 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.  


 


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.  


 


I tillägg till den löpande månadsuppföljningen redovisas även nettokostnads-


avvikelser för 2021 i ett eget dokument. 


 


Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 24 augusti 2022. 


Månadsuppföljning juli 2022 diarieförd 24 augusti 2022. 


Nettokostnadsavvikelse 2021 diarieförd 24 augusti 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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§ 105 Dnr 00070/2022  


Information om kommunfullmäktiges prioriterade mål 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Enheten för strategisk och hållbar utveckling, ESHU, Linnea van Wagenen 


samt Peter Evansson presenterar kommunfullmäktiges prioriterade mål. De 


informerar om hur vi ska nå våra prioriterade mål och uppdrag. Varje 


nämnd/bolag ska bygga sina verksamhetsplaner utifrån dessa mål. Det är 


också dessa som redovisas till kommunfullmäktige i årsberättelsen.  


 


Nämnderna kan också komplettera med egna mål relaterade till sina 


uppdrag.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2022. 


Protokoll KF 2022-06-20 § 84 Kommunfullmäktiges prioriterade mål och 


uppdrag. 


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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§ 106 Dnr 00068/2022  


Prestationsbaserat bidrag 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Att ärendet ska avgöras idag      


Sammanfattning av ärendet 


Ordförande László Gönczi (MP) har lämnat beslutsförslag till reformer inom 


äldreomsorgen 


 


Bakgrunden till nya förslag inom äldreomsorgen kan ses mot det starka 


uttrycket från fack och övrig personal att förbättra personalens arbetsvillkor. 


Jag ser att den hårda press som nu råder inom verksamheten sänker 


möjligheterna att möta vårdtagarnas olika behov och önskemål samtidigt 


som det sliter på vår personal och äventyrar att rekrytera i framtiden. 


Staten har på olika sätt uppmärksammat att äldreomsorgen i landet är 


underfinansierad och också hittat former för att stärka kommunernas 


ekonomi och speciellt omsorgsnämndernas. Nu senast har staten tillskjutit 20 


miljoner kronor som en prestationsbelöning till omsorgsnämnden. Dessa 


medel ska användas under 2022 och 2023. I detta förslag gör jag det osäkra 


antagandet att kommunen även under 2024 kommer att få ett tillskott i 


prestationsbidrag, här satt till 4 miljoner kronor.  


 


Trots dessa välkomna bidrag kan nämnden inte fullt ut genomföra de 


viktigaste reformerna utan en förstärkning av nämndens ekonomi. 


 


Här föreslås för att motsvara den optimala reformnivån vilket leder till ett 


kalkylerat ramminus om cirka 5,5 miljoner kr under 2023. Skulle detta 


tillägg inte beviljas kan nämnden i andra hand genomföra reformerna till 


hälften. 


 


Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen. 


Beslutsunderlag 


Ordförandes förslag till beslut: Reformer inom äldreomsorgen daterad 18 


augusti 2022. 


Ordförandes förslag: Prestationsbelöning bilaga daterad 18 augusti 2022.  
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Yrkanden 


Maud Jonsson (L) och Elisabet Thorén (C): Yrkar avslag på László Gönczis 


(MP) beslutsförslag. 


 


Kennet Hedman (M) yrkar på att ge förvaltningen uppdrag att ta fram förslag 


av innehåll ”Prestationsbidrag” till sammanträdet i september 2022. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att ärendet avgörs idag. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att under förutsättning av att fullmäktige 


beviljar extra ramökning genomföra ett schemaläggningssystem där det 


förkortade nattmåttet kan disponeras som enstaka lediga nätter. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att i andra hand att hälften av det förkortade 


nattmåttet kan disponeras som enstaka lediga nätter.  


 


László Gönczi (MP) yrkar på att under förutsättning av att fullmäktige 


beviljar extra ramökning genomföra en resurstilldelning till 


omsorgsnämndens rehab enhet med belopp enligt bifogad tabell. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att i andra hand ska resurstilldelning till 


omsorgsnämndens rehab under 2023 halveras. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att under förutsättning av att fullmäktige 


beviljar extra ramökning genomföra en höjning av nyckeltalet inom de 


särskilda boendena från dagens 0,70 till 0,77 förutom på Tallnoret som ska 


hanteras i särskild ordning. Den främsta avsikten med denna förstärkning är 


att enheterna ska kunna minska antalet delade turer så långt det är möjligt. 


 


Marie-Louise Hellström (LB): bifall till László Gönczis yrkande. 


Maud Jonsson (L), Ingela Gustavsson (V), Per Gunnar Larsson (S), Kennet 


Hedman (M) och Elisabet Thorén (C): Avslag till László Gönczis yrkande 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att i andra hand ska nyckeltalshöjningen 


halveras. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att nämnden avsätter 3 miljoner kr till att täcka 


upp det prognostiserade negativa resultatet för 2022 (Prognos per sista april) 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att nämnden ska tillskjuta till sin av full-


mäktige preliminärt tagna ram (juni 2022) 5,3 miljoner kronor för att onödig 


brist under 2023 inte ska uppstå 
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László Gönczi (MP) yrkar på att i enlighet med tankarna bakom de bidrag 


som omsorgsnämnden har fått för 2022 och 2023 anta att nämnden kommer 


att kunna få ett förnyat bidrag för 2024 om minst 4 miljoner kronor. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att hos kommunfullmäktige anhålla om 


ramjustering av 2023 års ram baserad på de prestationsbaserade medel som 


nämnden har fått från staten. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att hos kommunfullmäktige anhålla om en 


ramökning av 2023 års ram med 5,8 miljoner kr i enlighet med de behov 


som nämnden har för att kunna genomföra de i detta dokument beskrivna 


reformerna.    


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans 


yrkande som han tolkar om det går igenom ska ärendet avgöras senare mot 


sitt yrkande att ärendet avgörs idag. Ordförande finner att omsorgsnämnden 


bifaller att ärendet avgörs idag.  


 


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


förutsättning av att fullmäktige beviljar extra ramökning genomföra ett 


schemaläggningssystem där det förkortade nattmåttet kan disponeras som 


enstaka lediga nätter. Ordförande finner att omsorgsnämnden avslår 


yrkandet.  


 


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


andra hand att hälften av det förkortade nattmåttet kan disponeras som 


enstaka lediga nätter. Ordförande finner att omsorgsnämnden avslår 


yrkandet.  


 


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


förutsättning av att fullmäktige beviljar extra ramökning genomföra en 


resurstilldelning till omsorgsnämndens rehab enhet med belopp enligt 


bifogad tabell. Ordförande finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet.  


 


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


andra hand ska resurstilldelning till omsorgsnämndens rehab 2023 halveras. 


Ordförande finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet. 


 


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


förutsättning av att fullmäktige beviljar extra ramökning genomföra en 
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höjning av nyckeltalet inom de särskilda boendena från dagens 0,70 till 0,77 


förutom på Tallnoret som ska hanteras i särskild ordning. Den främsta 


avsikten med denna förstärkning är att enheterna ska kunna minska antalet 


delade turer så långt det är möjligt. Ordförande finner att nämnden bifaller 


yrkandet. 


 


Omröstning begärs och verkställs. 


 


Ja-röst för bifall till László Gönczis och Marie-Louise Hellströms yrkande 


att bifalla yrkandet. 


Nej-röst för bifall till Maud Jonssons, Ingela Gustavssons, Per Gunnar 


Larsson, Kennet Hedmans och Elisabet Thoréns yrkande att avslå förslaget. 


 


Omröstningsresultat: 


 


Omröstningsprotokoll  § 106 


Ledamöter  Parti 
 
Ja Nej 


László Gönczi MP X   


Maud Jonsson L   X 


Ingela Gustavsson V   X 


Per Gunnar Larsson S   X 


Kennet Hedman M   X 


Elisabet Thorén C   X 


Marie-Louise Hellström LB X   


Totalt   2 5 


 


Med 2 ja-röster mot 5 nej-röster har omsorgsnämnden beslutat att avslå 


László Gönczis med fleras yrkande. 


 


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


andra hand ska nyckeltalshöjningen halveras. Ordförande finner att 


omsorgsnämnden avslår yrkandet. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


nämnden avsätter 3 miljoner kr till att täcka upp det prognostiserade negativa 


resultatet för 2022 (Prognos per sista april). Ordförande finner att 


omsorgsnämnden avslår yrkandet. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


nämnden ska tillskjuta till sin av fullmäktige preliminärt tagna ram (juni 


2022) 5,3 miljoner kronor för att onödig brist under 2023 inte ska uppstå. 
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Ordförande finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet. 


 


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


enlighet med tankarna bakom de bidrag som omsorgsnämnden har fått för 


2022 och 2023 anta att nämnden kommer att kunna få ett förnyat bidrag för 


2024 om minst 4 miljoner kronor. Ordförande finner att omsorgsnämnden 


avslår yrkandet. 


 


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


kommunfullmäktige anhålla om ramjustering av 2023 års ram baserad på de 


prestationsbaserade medel som nämnden har fått från staten. Ordförande 


finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet. 


 


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


kommunfullmäktige anhålla om en ramökning av 2023 års ram med 5,8 


miljoner kr i enlighet med de behov som nämnden har för att kunna 


genomföra de i detta dokument beskrivna reformerna. Ordförande finner att 


omsorgsnämnden avslår yrkandet.  


Reservation 


Marie-Louise Hellström (LB) reserverar sig mot avslagsbeslutet att under 


förutsättning av att fullmäktige beviljar extra ramökning genomföra en 


höjning av nyckeltalet inom de särskilda boendena från dagens 0,70 till 0,77 


förutom på Tallnoret som ska hanteras i särskild ordning. Den främsta 


avsikten med denna förstärkning är att enheterna ska kunna minska antalet 


delade turer så långt det är möjligt. 


 


László Gönczi (MP) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.  


Beslutsexpediering 


Akt  
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§ 107 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation Säbo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Inbjuden föredragare är etableringssamordnare Simon Rosell. Han 


informerar om planering för Östernäs inför hösten och om eventuella beslut 


behöver tas.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2022. 


Befolkningsprognos Säbo med ålder på boende diarieförd 14 juni 2022.  


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 


15(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 108 Dnr 00093/2021  


Arbetsmetoder i hemtjänsten 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet       


Sammanfattning av ärendet 


I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2022 som beskriver 


sammanfattningen av arbetssättet som nämnden kallar  ”Ljusdalsmodellen”. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2022.  


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 


16(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 109 Dnr 00046/2019  


Medborgarförslag gällande återvinning av 
förpackningar och tidningar inom hemtjänsten. 
Avstämning 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Frågan om samarbete kring återvinning av förpackningar och tidningar  


    inom hemtjänsten kan ske tas till en beredning. 


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har bett förvaltningen om en avstämning avseende 


tidigare medborgarförslag gällande återvinning av förpackningar och 


tidningar inom hemtjänsten. 


 


Omsorgsförvaltningen bistår den enskilde som har hemtjänst att lägga 


sorterade förpackningar och tidningar i de kärl som finns. Sorteringskärl som 


ej finns tillgängliga inom fastigheten eller i omedelbar närhet kan ej 


hemtjänsten hantera. Så svarade förvaltningen i medborgarförslaget. 


 


Idag ser det ut på samma sätt, i de fall som mottagaren av hemtjänst sorterat 


förpackningar och tidningar lämnar hemtjänsten detta i sorteringskärl som 


finns i anslutning till fastigheten. Ljusdalshem har i sina fastigheter byggt ut 


antalet sorteringskärl under våren 2022. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2022.  


Yrkanden 


Kennet Hedman (M) yrkar på att frågan om samarbete kring återvinning av 


förpackningar och tidningar inom hemtjänsten kan ske tas till en beredning      


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


17(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans 


yrkande att frågan om samarbete kring återvinning av förpackningar och 


tidningar inom hemtjänsten kan ske tas till en beredning och finner att 


nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


18(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 110 Dnr 00109/2019  


Sjukfrånvaro 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet       


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har gjort ansökan till Sunt arbetsliv om stöd i att arbeta 


med friskfaktorer för att sänka sjukfrånvaron. Sunt arbetsliv drivs 


gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna 


SKR och Sobona. Beslut har kommit och ansökan är beviljad. HR chef Siv 


Thun har träffat konsulterna och en övergripande projektplan har påbörjats. 


För omsorgsförvaltningen kommer arbetet att starta i november 2022.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2022. 


Sunt Arbetsliv, beskrivning diarieförd 26 augusti 2022. 


Statistik sjukfrånvaro OF kvartal 2, 2022 diarieförd 18 augusti 2022.  


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 


19(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 111 Dnr 00201/2017  


Självstyrande enheter 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet    


Sammanfattning av ärendet 


Hantverkargården som är placerad inom Stöd och omsorg har under en tid 


diskuterat självstyre/intraprenad. De har kommit fram till att Intraprenad är 


en form som skulle passa. Ärendeberedningen har haft en första information 


där ett förslag till överenskommelse har diskuterats. Enhetschef kommer att 


fortsätta diskussion med medarbetare. Förslag för eventuellt beslut ska 


presenteras på omsorgsnämnd i september.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 22 augusti 2022.  


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 


20(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 112 Dnr 00048/2022  


Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 


 


2. Sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  


    revisorer för kännedom 


 


3. Diagrammet ”Antal dagar från beslut SäBo” från dagens månads- 


    uppföljning skickas med till kommunfullmäktige för kännedom 


Sammanfattning av ärendet 


För 2:a kvartalet 2022 fanns totalt 5 rapporteringar till Inspektionen för vård 


och omsorg (IVO) på beslut (enligt SoL och LSS) som inte verkställts inom 


3 månader. 


 


Lagrum SoL  ÄLDREOMSORG 


 


Vård-och omsorgsboende: Två ärenden inrapporterade. Båda har tackat nej 


till erbjudna platser. 


 


Lagrum Sol STÖD OCH OMSORG 


Vård- och omsorgsboende: Ett ärende inrapporterat. Tillhör socialpsykiatri. 


Svårt för verkställigheten att hitta lämpligt boende. Beslutet verkställs för 


närvarande på köpt plats i annan kommun. 


 


Lagrum LSS STÖD OCH OMSORG 


 


9§10 Daglig verksamhet: Ett ärende inrapporterat. 


Har sökt insatsen i annan kommun och väntar på svar. 


 


9§9 Boende med särskild service: Ett ärende inrapporterat. Har blivit 


erbjuden lägenhet vid två tillfällen, men tackat nej. 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


21(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 2 augusti 2022.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att diagrammet ”Antal dagar från beslut SäBo” 


från dagens månadsuppföljning skickas med till kommunfullmäktige för 


kännedom     


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 att samman-


fattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  


revisorer för kännedom. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande om 


diagrammet ”Antal dagar från beslut SäBo” från dagens månadsuppföljning 


skickas med till kommunfullmäktige för kännedom och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta. 


Beslutsexpediering 


Revisorer 


Kommunstyrelsen 


Akt   


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


22(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 113 Dnr 00008/2022  


Ärenden för kännedom 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet     


 


2. Att remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till  


    yttrande på remissen Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande  


    körkortsbidrag till elever vid Vård- och omsorgscollege. 


 


3. Att remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till  


    yttrande på remissen av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn  


    av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska 


 


4. Att remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till  


    yttrande på remissen gällande kulturplan. 


 


5. Att remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till  


    yttrande på remiss gällande välfärdsstrategi för länets kommuner samt  


    region Gävleborg från nätverk Välfärd      


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämndens sammanträde i augusti finns följande ärenden för 


kännedom: 


 


Remiss från kommunstyrelsen: Motion från Marie-Louise Hellström (LB) 


gällande körkortsbidrag till elever vid Vård- och omsorgscollege. Svar senast 


2022-09-30. 


  


Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor 


inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska. Svar senast 31/10 2022 


till Regeringskansliet. 


 


Socialstyrelsen: En fast omsorgskontakt i hemtjänsten, ny bestämmelse från 


2022 07 01  


 


Remiss från samhällsservicenämnden: Kulturplan. Svar senast 30 september 


2022.   







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


23(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Remiss gällande välfärdsstrategi för länets kommuner samt region 


Gävleborg från nätverk Välfärd. Svar senast 30 september 2022 till 


kommunstyrelsen för vidare till kommunfullmäktige. 


 


Underlag bifogas i handlingarna.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 15 augusti 2022. 


En fast omsorgskontakt i hemtjänsten, ny bestämmelse från 2022 07 01 


Protokollsutdrag SSN 2022-06-14 § 114 Remiss Kulturplan 


Förslag kulturplan  


Protokoll KF 2020-05-30 § 79 Motion från Marie-Louise Hellström (LB) 


gällande körkortsbidrag till elever vid vård- och omsorgscollege. 


Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande körkortsbidrag till elever 


vid vård- och omsorgscollege. 


Remiss välfärdsstrategi för länets kommuner samt region Gävleborg från 


nätverk Välfärd 


Yrkanden 


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


beredningen lägga ett förslag till yttrande på remissen Motion från Marie-


Louise Hellström (LB) gällande körkortsbidrag till elever vid Vård- och 


omsorgscollege. 


 


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


beredningen lägga ett förslag till yttrande på remissen av SOU 2022:35 


Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor inom utbildning till 


sjuksköterska och barnmorska 


 


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


beredningen lägga ett förslag till yttrande på remissen gällande kulturplan. 


 


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


beredningen lägga ett förslag till yttrande på remiss gällande välfärdsstrategi 


för länets kommuner samt region Gävleborg från nätverk Välfärd.       


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


24(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


remittera till förvaltningen att via beredningen lägga ett förslag till yttrande 


på remissen Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande 


körkortsbidrag till elever vid Vård- och omsorgscollege 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 av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa 


frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska 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 gällande kulturplan 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 remiss gällande välfärdsstrategi för länets kommuner samt region 


Gävleborg från nätverk Välfärd och finner att omsorgsnämnden bifaller 


detta.  


Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


25(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 114 Dnr 00009/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Uppdra till förvaltningen att lägga förslag på verksamhetsmål för 2023 att  


    presentera på ärendeberedningen i oktober  


Sammanfattning av ärendet 


Protokollsutdrag KS 2022 06 09 § 129 Redovisning från dialog med 


omsorgsnämndens presidium gällande åtgärdsprogram mot underskott 


Kommunstyrelsen  beslutar 


 


1. Rapporten godkänns. 


 


2. Omsorgsnämnden får i uppgift att bevaka kostnaderna inför nästa prognos. 


 


Protokollsutdrag KF 2022-06-20 § 81 Budget 2023 och Plan 2024-2025 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs.  


 


2. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona.  


 


3. Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande allmän    


    prisutveckling.  


 


4. Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål   


    och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget,   


    investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under  


    januari 2023 och återrapportera till kommunstyrelsen.  


 


5.  Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel  


     från kommunstyrelsen till förfogande samt kommunstyrelsens  


     utvecklingsreserv. 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


26(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


6.  Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av   


     budgetramar under förutsättning att berörda nämnder är överens och att    


     förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.  


 


7. Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och  


    borgensförbindelser som förfaller till betalning under året.  


 


8. Driftbudgetramen för kommunens revisorer för 2023 fastställs i enlighet     


    med kommunfullmäktige presidiums förslag till 1 640 000 kronor 


 


Protokollsutdrag KF 2022 06 20 § 84 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 


och uppdrag 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Prioriterade mål och uppdrag 2023-2030 antas.         


 


Protokollen bifogas i handlingarna.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 22 augusti 2022. 


Protokollsutdrag KS 2022-06-09 § 129 Redovisning från dialog med 


omsorgsnämndens presidium gällande åtgärdsprogram mot underskott. 


Protokollsutdrag KF 2022-06-20 § 81 Budget 2023 och Plan 2024-2025. 


Protokollsutdrag KF 2022 06-20 § 84 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 


och uppdrag. 


 


Yrkanden 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till förvaltningen att lägga förslag på 


verksamhetsmål för 2023 att presentera på ärendeberedningen i oktober.                       


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 


uppdra till förvaltningen att lägga förslag på verksamhetsmål för 2023 att 


presentra på ärendeberedningen i oktober och finner att nämnden bifaller 


detta.  







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


27(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


28(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 115 Dnr 00007/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Delgivningen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, diarieförd den 18 augusti 2022, över delegeringsbeslut 


fattade i juni och juli 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 22 augusti 2022. 


Delegeringsbeslut juni/juli 2022 - översikt diarieförd 18 augusti 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har 


noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


29(29) 


Datum 


2022-08-31 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 116 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet     


Sammanfattning av ärendet 


Marie-Louise Hellström (LB) önskar information kring den uppsökande 


verksamheten. Frågan när presentation kan ske på omsorgsnämnden tas till 


en beredning.      


 


 





