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§ 117 Dnr 00004/2022 

Godkännande av dagordning 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. Dagordningen godkänns med ändringen att Budget 2023 tas före ärendet

Prestationsbaserat bidrag

Yrkanden 

Elisabet Thorén (C) yrkar på att ärende Budget 2023 tas före ärendet 

Prestationsbaserat bidrag.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Elisabet Thorén (C) 

yrkande att ärende Budget 2023 tas före ärendet Prestationsbaserat bidrag. 

Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.    

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 118 Dnr 00005/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

 Sjukfrånvaro (covid) 

 Sommaren, bemanning 

 Lex Maria anmälan och IVO beslut dnr 00045/2022. 

Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och 

kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. Skälen för beslutet: 

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda 

och anmäla händelser 

 Rekryteringar             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 6 september 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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§ 119 Dnr 00008/2022 

Ärenden för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats till protokollet

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde i september finns följande ärenden för 

kännedom: 

 Jordbruksverket informerar om MATtanken:

-Vi hoppas på att många beslutsfattare, ihop med sina verksamheter, tar

tillfället i akt och lyfter fram måltiderna i sin kommun/region på Offentliga

måltidens dag, den 20 oktober.

Information ges om hur Ljusdals kommun uppmärksammar måltidens dag. 

 LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP är en enkät för kommuner och regioner som vill få kunskap om hur 

unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort 

Enkäten har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor. För att kunna mäta att det arbete och de insatser som 

görs ger resultat, kan kommunen regelbundet genomföra och analysera 

LUPP, samt komplettera resultatet med annan statistik. Att genomföra Lupp 

är också ett sätt att göra unga delaktiga i det lokala och regionala 

tillväxtarbetet.          

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 14 september 2022. 

Information från kostenheten om måltidens dag diarieförd 23 september 

2022. 

Information om LUPP, tjänsteskrivelse kommunstyrelsen 16 diarieförd 

september 2022.  

Protokoll ON 2022-09-23
(Signerat, SHA-256 6FA4DC459AC4DF476FCD7226EA45915A5D3C02DA400F9601EB201C0ED7CC1944)

Sida 6 av 31



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

7(30) 

Datum 

2022-09-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

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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§ 120 Dnr 00009/2022 

Protokoll för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats till protokollet

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens sammanträde finns inga protokoll för kännedom  
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§ 121 Dnr 00088/2019 

Nybyggnation Säbo 

Omsorgsnämnden beslutar 

1 Informationen har noterats till protokollet         

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämndens presidium har diskuterat hur buller- och ljudnivåer är 

reglerade vid en nybyggnation av särskilt boende och även efterfrågat 

kunskap om hur buller- och ljudnivåer uppfattas av personer med 

demenssjukdom. 

 Inomhus

 Olika tider på dygnet

 På innergården

 Utanför innergården

 Intilliggande parkområde, finns det kvar i detaljplanen?

 Placering av byggnaden

 Evidensbaserad forskning hur dementa uppfattar ljud/buller

Kommunens demenssjuksköterska Anna-Lena Blixth samt 

etableringssamordnare Simon Rosell deltog och redogjorde vad den 

evidensbaserade forskningen säger och vilka förordningar som bör följas när 

det gäller buller- och ljudnivåer. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 6 september 2022. 

Presentation ON diarieförd 23 september 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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§ 122 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. Statistik över väntan på beslut i antal dagar, utgår 

denna månad.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 16 september 2022. 

Månadsuppföljning augusti 2022 diarieförd 16 september 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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§ 123 Dnr 00003/2022 

Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos för 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. Godkänna helårsprognosen 2022 för drift och investeringar

2. Tagit del av månadsuppföljning per augusti 2022

3. Godkänna delårsrapport

4. Tagit del av verksamhetsredovisningen (tertialrapport 2) 2022

5. Uppdra till förvaltningen att i framtiden redovisa indikatorer och resultat

Sammanfattning av ärendet 

Dokumentationen i ärendet innehåller två exceltabeller med detaljerad 

information kring utfall och prognos. Det finns även ett sammanfattande 

bildspel som presenteras på nämnd och en verksamhetsberättelse som 

kommer finnas med i delårsbokslutet.  

Med utgångspunkt i redovisningen per augusti 2022 har en prognos gjorts 

för helårsresultatet för omsorgsnämnden. Prognosen visar på ett utfall enligt 

budget (ett svag plus).  

I prognosen redovisas en ofördelad besparing om 2 500 tkr som varit sen 

ingången av 2022. Den beslutade utvecklingspotten redovisar ett underskott 

om 2 468 tkr, förvaltningen bedömer inte att de arbeten som nu görs kommer 

att hinna realisera till hela den budgeterade summan. Prestationsbidrag ger 

en icke budgeterat intäkt på 7 742 tkr. 

Omsorgsnämndens politiska verksamhet, beräknas gå med ett mindre plus.  

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas i prognosen redovisa 

en liten negativ avvikelse mot budget. I denna post finns vakanta tjänster 

som beräknas vara tillsatta under hösten 2022 och ett större behov av 

konsulter inom biståndsbedömning än budgeterat.  

Prognosen för färdtjänst bygger på resande i enlighet med senvåren. 
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Stöd och omsorg redovisar i denna prognos att ett underskott 2 951 tkr. I 

prognosen redovisas kostnader om cirka 5 378 tkr som tillkom sedan ram 

och budget lades för 2022. Stöd och omsorg har arbetat med bemanning- och 

schemaförändringar under 2022 och visar en kostnadssänkning om 2 427 tkr, 

trots tillkommande ärenden.  

Särskilt boende (SÄBO) prognosticerar ett underskott om 1 457 tkr, där det 

råder stor variation mellan enheterna. Verksamheten har haft engångs-

kostnader på personal som drar ned resultatet och början av året var 

påfrestande pga. pandemin. Men det är även så att det finns mer strukturella 

orsaker där flera enheter har svårt att få till ett schema som hanterar heltider, 

logistiken kring schemaläggning och samtidigt ger budgetföljsamhet.  

Hemtjänsten uppskattas i prognosen ge ett positivt resultat om 1 791 tkr. 

Hemtjänsttimmarna har en klart mindre variation än tidigare år och verkar ha 

stabiliserat sig på en nivå strax under budget. Men likt Säbo så arbetar 

enheterna hårt med att få till ett schema som tillfredsställer budget såväl som 

heltider. Hemtjänsten påverkas även av klart högre bilkostnader och en del 

engångskostnader på personal.  

Hemsjukvården har en prognos om 1 299 tkr i underskott. Hemsjukvården 

utmanas av brist på ordinarie sjuksköterskor som gör att inhyrd bemanning 

måste tas in. Detta började under senvåren och fortsätter tyvärr året ut. 

Rekrytering pågår.      

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

resultat om 1 367 tkr där bland annat budget för dagverksamhet finns och 

behovet är lågt på vissa enheter.   

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.  

I tertialrapport 2 2022 rapporterar omsorgsförvaltningen genomförande och 

status för nämndens uppdrag i verksamhetsplanen. Några uppdrag är 

kommungemensamma och beslutade av kommunstyrelsen. 
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Helårsprognos ON 2022: 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 15 september 2022. 
Presentation delårsrapport och prognos 3 diarieförd 15 september 2022. 
Månadsuppföljning augusti samt prognos 3 ON drift diarieförd 15 september 
2022. 
Prognos 3 2022 ON investeringar diarieförd 15 september 2022. 
Delårsbokslut ON-boken diarieförd 15 september 2022. 
Te1iiakapport 2 2022 Verksamhetsberättelse diarieförd 16 september 2022. 

utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till förvaltningen att i framtiden 

redovisa indikatorer och resultat     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag att godkänna helårsprognosen 2022 för drift 

och investeringar och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag att omsorgsnämnden tagit del av 

månadsuppföljning per augusti 2022 och finner att omsorgsnämnden bifaller 

detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att godkänna delårsrapporten och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att nämnden tagit del av verksamhetsredovisningen 

(tertialrapport 2) 2022 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

uppdra till förvaltningen att i framtiden redovisa indikatorer och resultat och 

finner att omsorgsnämnden bifaller detta.   

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 124 Dnr 00100/2021  

Budget 2023 samt ELP 2024-2025  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen ger en skiss hur den ser på vilka medel som finns tillgängliga 

för 2023 och hur förvaltningen anser att de skulle kunna hanteras utifrån de 

ekonomiska riktlinjerna.  

 

Dokumentet Budgetbehov 2023 i ärendet bygger på grova uppskattningar 

som kommer att förfinas i förslag till detaljbudget och vid behov justeras 

efter att rambudgeten blivit fastställd i Kommunfullmäktige.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 15 september 2022 

Budgetbehov 2023 diarieförd 15 september 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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§ 125 Dnr 00068/2022  

Prestationsbaserat bidrag  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet  

 

2. Omsorgsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om att den i juni       

    föreslagna ramen utökas med 5 000 tkr i avsikt att: 
 

 Öka personaltätheten 

 Arbeta bort delade turer 

 Att via projekten Sunt arbetsliv och heltidsresan få ner sjukfrånvaron 

 

3.  Uppdra till omsorgsförvaltningen att till nämnden i oktober ge förslag på      

     hur det prestationsbaserade bidraget om 20 miljoner ska användas       

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har ökat antalet tillsvidareanställda och fått statliga 

prestationsmedel som uppgår till 20 miljoner kronor under 2022-2023. I 

budgetarbetet sen tidigare har 5 miljoner fördelats på 2022-2023. För 2022 

kommer totalt 7,5 miljoner att användas med fördelning som finns beskrivet 

under ärende Delårsrapport och prognos 2022. 

 

Förslaget till hur de 12,5 miljoner kronor ska fördelas i detaljbudgeten för 

2023 är än så länge inte klart. Förvaltningen beskriver hur den ser på vilka 

medel som finns tillgängliga för 2023 och hur förvaltningen anser att de 

skulle kunna hanteras utifrån de ekonomiska riktlinjerna under ärende 

Budget 2023 samt ELP 2024-2025. Dokumentet bygger på grova 

uppskattningar som kommer att förfinas i förslag till detaljbudget vid behov 

justeras efter att rambudgeten blivit fastställd i Kommunfullmäktige.   

 

Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 september 2022. 

Förslag från ordförande, Prestationsbaserat bidrag diarieförd 20 september 

2022. 
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Beräkningar för personalrelaterade förändringar samt storleken på en buffert 

för omsorgsnämnden diarieförd 13 juni 2022.  

Yrkanden 

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att omsorgsnämnden anhåller hos 

kommunfullmäktige om att den i juni föreslagna ramen utökas med 5 000 tkr 

i avsikt att: 

 

 Öka personaltätheten 

 Arbeta bort delade turer 

 Att via projekten Sunt arbetsliv och heltidsresan få ner sjukfrånvaron 

 

László Gönczi (MP), Per Gunnar Larsson (S), Maud Jonsson (L), Elisabet 

Thorén (C), Ingela Gustavsson (V), Stefan Bergen (M): Bifall till Marie-

Louise Hellströms yrkande. 

 

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

nämnden i oktober ge förslag på hur det prestationsbaserade bidraget om 20 

miljoner ska användas.    

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 Marie-Louise 

Hellström (LB) yrkar på att omsorgsnämnden anhåller hos kommun-

fullmäktige om att den i juni föreslagna ramen utökas med 5 000 tkr i avsikt 

att: Öka personaltätheten, Arbeta bort delade turer och Att via projekten Sunt 

arbetsliv och heltidsresan få ner sjukfrånvaron och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta. 

 

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

uppdra till omsorgsförvaltningen att till nämnden i oktober ge förslag på hur 

det prestationsbaserade bidraget om 20 miljoner ska användas och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 126 Dnr 00201/2017  

Självstyrande enheter information 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Information om nuläge efter presentation av alternativ driftsform exempelvis 

intraprenad eller partiellt självstyre till verksamheterna. 

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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§ 127 Dnr 00065/2022  

Yttrande från omsorgsnämnden på motion från Marie-
Louise Hellström (LB) gällande körkortsbidrag till 
elever vid Vård- och Omsorgscollege 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att möjligheten att återinföra  

    körkortsbidrag till elever vid Vård- och Omsorgscollege utreds och är  

    beredd att bistå utbildningsnämnden i detta.  

Sammanfattning av ärendet 

Motionen gäller utredning av hur elever vid Vård- och Omsorgscollege kan 

söka stipendium/ erhålla bidrag eller motsvarande till körkortsutbildning.  

 

Yttrande från Omsorgsförvaltningen 

   

Vård- och Omsorgsprogrammet hade under många år ett stipendium på        

5 000 kronor för bidrag till körkort för de som studerade. Stipendiet höjdes 

sedan till 15 000 kronor och var sedan på den nivån under några år innan 

beslut fattades att avsluta den här förmånen. De sista eleverna som erhöll 

stipendiet tog studenten i år, 2022. Den totala kostnaden för stipendierna 

var cirka 100 000 kronor per år.  

 

För att vara berättigad stipendiet var eleven tvungen att uppnå vissa krav 

såsom lägst betyg E i samtliga kurser samt bland annat god närvaro och 

uppförande. Någon annan motprestation såsom anställning i kommunen efter 

examen fanns inte.  

 

Stipendiet hanterades av utbildningsnämnden som också tog beslutet att 

avsluta utdelningen. Det verkar vara rimligt att utbildningsnämnden 

återupptar idén. Omsorgsnämnden har ett självklart intresse i detta.     

Beslutsunderlag 

Yttrande från Omsorgsnämnden på motion om körkortsbidrag vid 

vårdutbildning på Vård- och omsorgscollege daterat 16 september 2022. 

Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande körkortsbidrag vid 

vårdutbildning på Vård- och omsorgscollege diarieförd 27 juni 2022. 
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Protokoll KF 2020-05-30 § 79 Motion från Marie-Louise Hellström (LB) 

gällande körkortsbidrag vid vårdutbildning på Vård- och omsorgscollege.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag till yttrande och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.     

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 128 Dnr 00064/2022  

Svar på remiss gällande Kulturplan för Ljusdals 
kommun 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Kulturplanens utformning som den är skriven i remiss bedöms av  

    Omsorgsförvaltningen vara tillräcklig i sin styrning för att vi utan större  

     svårigheter ska kunna lösa ut ett eventuellt framtida uppdrag 

 

2. Bifall till förvaltningens yttrande under ”Sammanfattning av ärendet” och  

    att omsorgsnämnden tar det som sitt eget yttrande 

Sammanfattning av ärendet 

Som nämns i Kulturplanen är av vikt att kultur ska vara tillgängligt för alla. I 

ljuset av Kulturplanen ska ses till möjligheterna att möta de behov som finns 

inom vår förvaltning, givet att vi redan idag tillgodoser en stor del av dem 

såsom tillgänglig konst på våra boenden och allmänna lokaler samt hur 

Hantverkargården ger möjligheter till kreativt skapande.  

 

Synpunkt lämnas dock att det i Kulturplanen saknas en närmare belysning av 

flera viktiga frågor. Främst ska nämnas hur kultur ska kunna vara tillgängligt 

för alla? Detta är av särskild betydelse inom vår förvaltning som svarar mot 

funktionsnedsatta och människor som inte alla bor i egna hem. Hur ett 

allsidigt kulturutbud ska kunna upplevas av alla, skulle vara betydelsefullt 

som vägledning om det omnämns i Kulturplanen. Vidare kan det vara av 

värde att beskriva bibliotekens roll för äldre och funktionsnedsatta. 

 

Blir det i framtiden uppdrag om att utöka de kulturella inslagen i vår 

verksamhet, till att omfatta en större del än vad den gör idag, så är det något 

vi då får utreda hur vi går tillväga.  

Beslutsunderlag 

Yttrande från omsorgsnämnden gällande Kulturplan Ljusdals kommun 

daterad 9 september 2022. 

Kulturplan förslag diarieförd 22 juni 2022. 

Protokollsutdrag SSN 2022-06-14 § 114 Kulturplan 
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Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar bifall till förvaltningens yttrande under 

”Sammanfattning av ärendet”  och att omsorgsnämnden tar det som sitt eget 

yttrande.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag att kulturplanens utformning som den är skriven i remiss bedöms av  

Omsorgsförvaltningen vara tillräcklig i sin styrning för att vi utan större  

svårigheter ska kunna lösa ut ett eventuellt framtida uppdrag och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande om 

bifall till förvaltningens yttrande under ”Sammanfattning av ärendet” och att 

omsorgsnämnden tar det som sitt eget yttrande och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta.   

Beslutsexpediering 

Samhällsservicenämnden 

Akt      
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§ 129 Dnr 00052/2021  

Svar på remiss gällande Välfärdsstrategi  

Omsorgsnämnden beslutar föreslå fullmäktige 

 

1. Att anta Välfärdsstrategin som underlag för den samverkan Ljusdals  

    kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd 

 

2.  Att Välfärdsstrategin därmed ersätter tidigare överenskommelser rörande  

     länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd (de s.k. gemensamma  

     utgångspunkterna)           

Sammanfattning av ärendet 

År 2020 gav Nätverk Välfärd sin tjänstemannaorganisation Länsledning 

Välfärd i uppdrag att arbeta fram en välfärdsstrategi som ska ersätta de så 

kallade Gemensamma utgångspunkterna - som är de övergripande 

överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 

kommuner inom välfärdsområdet. I slutet av juni 2022 inkom det 

gemensamt framtagna tjänstemannaförslaget till välfärdsstrategi för 

behandling i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg Nätverk. 

Välfärdsstrategin är avsedd att stödja samverkan på länsnivå. Den är inte 

avsedd att ersätta lokala styrdokument.  

 

Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete 

inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska vara ett 

stöd för gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom 

välfärdsområdet. Den ska också stödja Nätverk Välfärd i riktning mot att 

fastställa gemensamma mål inom prioriterade områden. 

 

Baserat på Välfärdsstrategin kommer Länsledning Välfärd ta fram årliga 

handlingsplaner för konkreta åtgärder i samverkansarbetet. 

 

Nätverk Välfärd önskar att samtliga länets kommuner samt Region 

Gävleborg ska besluta om detta. I Ljusdal har kommunstyrelsens beredning 

valt att skicka välfärdsstrategin på remiss till samtliga nämnder och vill ha 

ett remissyttrande på plats under september. Ambitionen är att fullmäktige i 

oktober kan ta beslut i frågan. 
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Bedömning från berörda Förvaltningschefer 

 

Det övergripande målet med välfärdsarbetet är förbättrad folkhälsa. För att 

åstadkomma det baseras välfärdsstrategin på tre målområden inom Agenda 

2030 - välfärdsstrategin skall därmed även bidra till en hållbar värld, främst 

genom att bidra till social hållbarhet. De tre områdena är:  

 Hälsa och välbefinnande  

 God utbildning för alla  

 Minskad ojämlikhet 

Förvaltningscheferna i UF, OF samt ASF gör bedömningen att den 

framtagna strategin med fördel kan arbetas in i ordinarie målarbete i 

kommunen. På så sätt kan strategin vara styrande utan att vara 

kostnadsdrivande.  

 

För det gemensamma arbetet med välfärdsfrågor i länet är det behövligt och 

nödvändigt att det finns ett gemensamt ägt dokument som anger 

färdriktningen. Det tidigare befintliga flertalet gemensamma utgångspunkter 

har nu arbetats in i ett dokument. På detta sätt skapas en tydligare helhetssyn.  

 

Förvaltningscheferna rekommenderar utifrån ovanstående att strategin antas 

i sin helhet och därmed ersätter de tidigare överenskommelser om samverkan 

inom välfärdsområdet.             

Beslutsunderlag 

Yttrande från omsorgsnämnden gällande välfärdsstrategi i länets samtliga 

kommuner samt region daterad 9 september 2022. 

Välfärdsstrategin Nätverk Välfärd diarieförd 29 juni 2022. 

Välfärdsstrategin beslutsprocess Nätverket 220512 diarieförd 29 juni 2022. 

Välfärdsstrategin 220303 slutversion diarieförd 29 juni 2022. 

Välfärdsstrategin Region Gävleborg tjänsteskrivelse diarieförd 29 juni 2022 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att förslå att kommunfullmäktige att begära 

omskrivning av dokumentet enligt dessa tre punkter: Klimat och miljö, Hbtqi 

och Olikheter inom regionen. 

 

Per Gunnar Larsson (S), Maud Jonsson (L) och Elisabet Thorén (C): Bifall 

till förvaltningens förslag.   
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Propositionsordning 

Ordförande ställer sitt yrkande om att förslå att kommunfullmäktige att 

begära omskrivning av dokumentet enligt dessa tre punkter: Klimat och 

miljö, Hbtqi och Olikheter inom regionen i proposition mot avslag från Per 

Gunnar Larsson, Maud Jonsson och Elisabet Thorén och ordförande finner 

att omsorgsnämnden bifaller Per Gunnar Larssons med fleras yrkande. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst för bifall till Per Gunnar Larsson (S), Maud Jonsson (L) och Elisabet 

Thorén (C) yrkande att bifalla förvaltningens förslag. 

Nej-röst för bifall till László Gönczis yrkande att avslå förvaltningens 

förslag. 

 

Omröstningsresultat: 

 

Omröstningsprotokoll   § 129  

Ledamöter  

Parti 

 Ja Nej 

László Gönczi MP  X 

Maud Jonsson L X              

Ingela Gustavsson V X  

Per Gunnar Larsson S X  

Stefan Bergen M X  

Elisabeth Thorén C X  

Marie-Louise Hellström LB X  

Totalt  6 1 

  

Med 6 ja-röster mot 1 nej-röst har omsorgsnämnden beslutat att avslå László 

Gönczis yrkande.   

Reservation 

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

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 130 Dnr 00053/2022  

Yttrande från omsorgsnämnden på motion från Maud 
Jonsson (L) gällande åtgärdspaket för en stark 
äldreomsorg 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Yttrandet godkänns och skickas till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Yttrande från Omsorgsförvaltningen 

 

Nedan framgår punkterna följt av kommentar.  

 

Att utreda om ett införande av språkkrav 

I dagsläget är ett krav inte aktuellt att införa. Ljusdals kommun arbetar dock 

för att bredda svenskkunskaperna hos de som är språksvaga. Vård- och 

Omsorgscollege erbjuder utbildningar som underlag. Vi behöver bli ännu 

bättre inom området och vi utreder nu vilken väg vi ska gå för att bättre nå 

målen och kunna stötta de som behöver det ute på enheterna. Nämnden vill 

dock påtala att språkbrister är endast ett av problemen i kommunikationen 

mellan de äldre och personalen. Dessa problem behöver hanteras i sin helhet. 

 

Att avskaffa delade turer 

Inledningsvis så kan konstateras att Omsorgsförvaltningen delar 

inställningen om att delade turer inte bidrar positivt till omsorgspersonalens 

arbetsmiljö och att det kan ligga till grund för en del av sjukskrivningarna. 

Att avskaffa delade turer är synonymt med att behöva anställa fler 

årsarbetare. Med den budget som ligger idag så är det inte möjligt att 

avskaffa de delade turerna annat än att det skulle bli en kostnad som inte 

mäktas med, detta trots kostnaderna som det innebär med sjukskrivningar. 

Om det blir ett beslut på avskaffande av delade turer så får förvaltningen då 

se över hur det ska hanteras.  

 

Att en lönesatsning görs på redan utbildade undersköterskor och 

specialiserade demensundersköterskor 

Att höja statusen för yrken med utbildning eller specialkompetens genom 

lönesatsning kan göra yrkesrollen i sig mer eftertraktad. Vårt behov av 

utbildad omsorgspersonal blir allt större och vi ser framför oss att detta kan 
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vara en möjlig väg att gå. En utbildad undersköterska har idag redan en 

högre lön än vad någon outbildad har. Budgeten idag tillåter dock inte någon 

särskild lönesatsning på specialkompetenser.  

 

Att en handlingsplan tas fram för att minska sjukskrivningarna 

Omsorgsnämnden presenterade en handlingsplan för ändamålet 2020. På 

grund av pandemin har stora delar inte kunnat genomföras. Arbetet med 

detta har återupptagits nyligen. I nuläget har kommunen ingått i projektet 

Sunt Arbetsliv. Sunt Arbetsliv kommer att påbörja en process i Ljusdal den  

1 oktober och det kommer att ingå i ett paraplyprojekt som syftar till att 

enheterna blir mer självständiga med involverade medarbetare. Målbilden 

med projektet är att stärka ledarskapet och engagera medarbetarna vilket ska 

leda till minskat sjukskrivningsantal.  

 

Att utreda hur varje hemtjänstteam kan, som normfall, bestå av ca 8-10 

personer 

Av yttrandet daterat 20210421 i ärende 133/2019 framgår bland annat att 

Ljusdals kommun, i områdena Järvsö och Ljusdal, har påbörjat ett arbete 

med att skapa mindre grupper men att Omsorgsförvaltningen behöver hitta 

ett arbetssätt som sänker sjukfrånvaron för att ett gott utfall i verksamheten. I 

yttrandet nämns också att förvaltningen ställer sig positiva till att utreda ett 

nytt arbetssätt och inom äldreomsorgen har man sett över den så kallade 

Emmabodamodellen. Under hösten 2022 påbörjas ett samarbete med Sunt 

Arbetsliv, ett koncept som ska motverka sjukfrånvaron. Vidare är under 

hösten inplanerat att, tillsammans med medarbetarna i verksamheten, driva 

på Heltidsresan och sträva efter att enheterna ska bli än mer självständiga. 

 

Att öka bemanningstätheten på våra äldreboenden 

Detta tillåter inte budgeten idag. Omsorgsförvaltningen ställer sig dock 

positiv till en ökad bemanning då detta skulle komma att bidra till 

kontinuiteten och därmed öka kvaliteten för vårdtunga omsorgstagare som 

särskilt kräver högre personaltäthet. 

 

Bilaga: Förändringar personal. Presentation av kostnader för att ta bort 

delade turer.   

Beslutsunderlag 

Yttrande från omsorgsnämnden på motion från Maud Jonsson (L) gällande 

åtgärdspaket för en stark äldreomsorg ON september 2022 

Förändringar personal, bilaga till yttrande diarieförd 16 september 2022. 

Motion från Maud Jonsson (L) gällande åtgärdspaket för en stark 

äldreomsorg diarieförd 6 maj 2022. 
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Protokoll KF 2022-04-25 § 60 Motion från Maud Jonsson (L) gällande 

åtgärdspaket för en stark äldreomsorg. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag att yttrandet godkänns och skickas till kommunstyrelsen. Ordförande 

finner att omsorgsnämnden bifaller detta.     

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt      

 

 

Protokoll ON 2022-09-23
(Signerat, SHA-256 6FA4DC459AC4DF476FCD7226EA45915A5D3C02DA400F9601EB201C0ED7CC1944)

Sida 28 av 31



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

29(30) 

Datum 

2022-09-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 131 Dnr 00042/2022  

Ärendegranskning delegeringsbeslut 
handläggarverksamheten socialtjänstlagen 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Omsorgsnämnden har chefen för handläggarenheten granskat 

två utredningar med tillhörande bedömning och beslut, enligt Social-

tjänstlagen, utförd av biståndshandläggare för äldreomsorg. Vid 

granskningen har granskningsmall myndighetsbeslut SoL (socialtjänstlagen) 

använts. Granskningsmallen är fastställd av Omsorgsförvaltningen. 

 

Syftet med en ärendegranskning är att bedöma om utredningar är rättssäkra 

samt för att skapa en samstämmighet i utredningar, bedömningar och beslut 

fattade av biståndshandläggare vid Omsorgsförvaltningen. 

 

Utredningarna bedöms vara rättssäkra. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 12 september 2022. 

Granskningsmallar diarieförd 15 september 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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§ 132 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Informationen har noterats    

Sammanfattning av ärendet 

Frågor har ställts om framtida möjligheter att på ett enkelt sätt erbjuda 

röstning på våra äldreboenden och för mottagare av hemtjänst.    

 

 

Protokoll ON 2022-09-23
(Signerat, SHA-256 6FA4DC459AC4DF476FCD7226EA45915A5D3C02DA400F9601EB201C0ED7CC1944)

Sida 30 av 31



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Kristina BergströmNamn: 
2022-09-29 09:43Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
6FA4DC459AC4DF476FCD7226EA45915A5D3C02DA400F9601EB201C0ED7CC1944

MAUD JONSSONNamn: 
2022-09-29 09:52Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
6FA4DC459AC4DF476FCD7226EA45915A5D3C02DA400F9601EB201C0ED7CC1944

Laszlo Janos Mihaly GöncziNamn: 
2022-09-29 10:18Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
6FA4DC459AC4DF476FCD7226EA45915A5D3C02DA400F9601EB201C0ED7CC1944

Protokoll ON 2022-09-23
(Signerat, SHA-256 6FA4DC459AC4DF476FCD7226EA45915A5D3C02DA400F9601EB201C0ED7CC1944)

Sida 31 av 31




