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§ 89 Dnr 00004/2022  

Godkännande av dagordning 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns    
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§ 90 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning kostnadsdrivare 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen innehåller ett bildspel med kostnadsdrivare, som 

omsorgsförvaltningen på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram. 

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

delar av verksamhetsområdet Stöd och omsorg som tidigare inte 

presenterade kostnadsdrivare till nämnden.  

 

Dessa kostnadsdrivare redovisas tillsammans med av omsorgsnämnden 

utvalda ekonomiska utfall kring personalkostnader.  

 

Uppföljningen innehåller även statistik för utvecklingen kring våra vård- och 

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

samt tillgängliga platser.  

 

Kostnadsdrivare för hemtjänsten är begränsad under februari-maj pga. 

uppgradering av planeringsverktyget TES. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 13 juni 2022 

Månadsuppföljning maj 2022 diarieförd 13 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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§ 91 Dnr 00010/2021  

Budget 2022 samt ELP 2023-2024 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Uppdra till beredningen att bevaka budget 2022 för eventuellt förslag till  

    nya åtgärder      

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Ingrid Sundström berättar om att omsorgsförvaltningen har 

sökt prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar 

inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre och att öka andelen 

sjuksköterskor inom säbo. En osäkerhet finns hur stor fördelningen av 

bidraget till kommunerna blir.    

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till beredningen att bevaka budget 

2022 för eventuellt förslag till nya åtgärder     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

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

uppdra till beredningen att bevaka budget 2022 för eventuellt förslag till nya 

åtgärder och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.   

Beslutsexpediering 

 Akt     
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§ 92 Dnr 00005/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

 Läget på förvaltningen inför sommaren, rekrytering pågår fortfarande 

inom vissa områden, framförallt i hemtjänst och glesbygdsområden. Fler 

bemanningssjuksköterskor än vad som planerat har anlitats. 

Överenskommelser har gjorts där ordinarie medarbetare flyttat sin 

semester utanför semesterperiod och erhåller en summa pengar. 

Bemanningsenheten kommer att vara öppen och stötta i rekrytering 

under sommaren. 

 Rekrytering av kvalitetschef är klart och förhandlat. Tanja Westerblom 

börjar 1 augusti 2022. 

 Alla medarbetare inom äldreomsorg har utbildats i ”Stjärnmärkt”. 

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som vänder sig till särskilda 

boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter. 

Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla 

det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. 

 Överanställning/förtätning i scheman pågår, där flera enheter inom 

äldreomsorg har påbörjat arbetet. Inom personlig assistans har det 

anställts två extra personer under en testperiod, de ska vara ambulerande 

och stödja vid dubbelbemanning/förflyttningar.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 8 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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§ 93 Dnr 00100/2021  

Budget 2023  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Bilagor gällande arbetssituationen inom omsorgsnämndens  

    verksamhetsområden och beräkningar för personalrelaterade förändringar  

    samt storleken på en buffert delges kommunfullmäktige           

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden arbetat fram en 

sammanfattning av behov samt en första analys inför budget 2023.  

  

Den föreslagna budgetramen för 2023 är 475 409 tkr mot budgetram 2022 

som är 448 132 tkr, differensen är 27 277 tkr. I medföljande dokument görs 

en analys av bland annat olika index/inflationsuppräkningar, höjda löner, 

internpriser samt andra kvarvarande budgetavvikelser som påverkar 

differensen och budget 2023. 

 

Budgetramarna är ett föreslag från kommunstyrelsen och avgörs slutgiltigt i 

november av kommunfullmäktige. 

 

Ärendet ajournerades och återupptogs senare under sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 juni 2022. 

Reflektioner över föreslagen ON budget 2023 diarieförd 13 juni 2022. 

Beräkningar för personalrelaterade förändringar samt storleken på en buffert 

för omsorgsnämnden diarieförd 13 juni 2022. 

Till Kommunfullmäktige för information gällande arbetssituationen inom 

omsorgsnämndens verksamhetsområden diarieförd 13 juni 2022. 

Budgetbehov 2023 diarieförd 9 juni 2022. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att bilagor gällande arbetssituationen inom 

omsorgsnämndens verksamhetsområden och beräkningar för 
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personalrelaterade förändringar samt storleken på en buffert delges 

kommunfullmäktige. 

 

Ingela Gustavsson (V) och Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till 

yrkandet.  

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 med fleras 

yrkande att bilagor gällande arbetssituationen inom omsorgsnämndens  

verksamhetsområden och beräkningar för personalrelaterade förändringar  

samt storleken på en buffert delges kommunfullmäktige och finner att 

nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 94 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation Säbo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tagit del av information om befolkningsprognos 

 

2. Informationen om nuläge kring Östernäs har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Andelen äldre kommer att öka inom den närmaste framtiden och antalet 

personer som är 80 år och äldre förväntas enligt SCB att öka från dagens 

534 000 personer till cirka 806 000 personer 2030 nationellt. Detta ställer 

stora krav på kommunerna att tillhandahålla vård och omsorg utifrån det 

ökade behov som en sådan demografiskt utveckling indikerar. 

 

Socialstyrelsen har av regeringen fått ett uppdrag att beskriva behovet av och 

tillgången till särskilda boendeformer för äldre. Det har visat sig svårt att 

göra en nationell bedömning av hur många bostäder i särskilt boende som 

behövs idag och framöver. Det beror bland annat på att det saknas uppgifter 

på gruppnivå om behoven hos de enskilda personer som beslut om särskilt 

boende grundar sig på. Här spelar det även en stor roll på vilket sätt 

kommunerna väljer att tillgodose de behov som finns. 

 

Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun har arbetat med denna fråga för att få 

fram en så säker prognos som möjligt. Det finns idag ett beslut av full-

mäktige om en nybyggnation av särskilt boende. Omsorgsförvaltningen har 

på uppdrag av omsorgsnämnden gjort en analys och en prognos för när ett 

nytt boende behöver stå färdigt. 

 

Trenden visar att andelen äldre som bor på särskilt boende minskat. I detta 

arbete finns en strategi där kommunen har byggt ett antal trygghetsboende, 

biståndsbedömningen för beslut om särskilt boende har förändrats. Behov 

kan tillgodoses i allt högre grad i det ordinära boendet som till exempel 

avancerad hemsjukvård/rehab, trygghemgång och satsning på utbildning för 

baspersonal. 
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Omsorgsförvaltningen har i sitt prognosarbete gjort en nulägesanalys, 

utvecklat statistik på grupp och individnivå för att komma fram till en 

prognos för när ett nytt särskilt boende behöver stå klart i Ljusdals kommun.  

På augustinämnden kan eventuellt prognosen fastställas. 

Fastighetschef Richard Brännström samt etableringssamordnare Simon 

Rosell deltar och informerar om nuläget för Östernäs.        

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 juni 2022. 

Befolkningsprognos och behov av plats på särskilt boende diarieförd 14 juni 

2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens information om befolkningsprognosen noteras till protokollet 

och finner att nämnden bifaller detta. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen om 

nuläget för Östernäs har noterats till protokollet och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta. 

Beslutsexpediering 

Akt 

Protokoll ON 2022-06-15
(Signerat, SHA-256 E24F95EF224B783AF37F8AA6917A67E8131B2E19A413D715A00F74E0945359DD)

Sida 11 av 26



Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

12(25) 

Datum 

2022-06-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 95 Dnr 00057/2022 

Elevhemsboende 
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§ 96 Dnr 00032/2022 

Heltidsresan 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. Informationen har noterats till protokollet

Sammanfattning av ärendet 

Heltidsresan är en utvecklingsresa i tre steg och avser att underlätta 

övergången till heltidsarbete för såväl arbetsgivare som arbetstagare. 

Som ett första och grundläggande steg tror centrala parter att det är väsentligt 

med en strategisk analys med handlingsplanen som grund, att lokala parter 

skaffar ett gemensamt nuläge som utgångspunkt för fortsatt arbete. Nuläget 

och handlingsplanen bör uppdateras efter hand och under utvecklingsresans 

gång. Till lokala parters hjälp finns statistik och material om hur lokala 

parter kan arbeta rent praktiskt med en förändringsresa, inklusive det väl 

beprövade verktyget ”Pilen” som är ett processverktyg. 

I Ljusdals kommun med HR som stöd har möten med berörda förvaltningar 

hållits varje månad och kommer att fortsätta  så under hösten 2022. HR och 

Kommunal kommer att bistå detta arbete med del av deras arbetstid cirka 

20% vardera. Arbetsgrupper har bildats där man tittar på bland annat 

hälsosamma scheman. Omvärldsbevakning där Lysekil har presenterat hur 

de arbetar med heltidsresan. Planer finns att varje enhet ska genomföra 

”Pilen” för att processa fram fördelar nackdelar och hitta sätt att arbeta fram 

lösningar för att skapa heltider.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 juni 2022. 

Protokoll KF 2022-05-30 § 69 Rutin Rätt till heltid - upphävande av tidigare 

beslut 

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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Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 97 Dnr 00035/2022  

Medborgarförslag gällande arbetsscheman inom 
äldreomsorgen. Yttrande 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Bifall till medborgarförslaget under förutsättning att omsorgsnämnden får  

    motsvarande tillskott till budgeten  

 

2. Delge nämndens yttrande till kommunfullmäktige           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har via kommunstyrelsen fått ett medborgaförslag för 

yttrande. Det handlar om bättre arbetsscheman inom äldreomsorg, 

framförallt att få bort så kallade ”delade turer”. Att ha delade arbetspass 

under en dag, oftast på helgdagar innebär att arbeta några timmar på 

förmiddag och sedan några timmar på kvällen. 

 

Idag finns dessa på lördagar och söndagar oftast varannan helg. Det största 

skälet är att skapa heltidstjänstgöring. Om enheten skulle anställa fler 

personer skulle ett antal arbetspass per månad bli över och måste då flyttas, 

oftast då samma dagar som andra enheter också har personer över. Det krävs 

en hel del logistik för att erbjuda scheman med heltider, det krävs dock att 

medarbetare kan och har möjlighet att förflytta sig. 

 

I arbetet för att skapa heltider behöver arbetet fortsätta på en mer över-

gripande nivå. Idag finns ett pågående arbete ”Heltidsresan”. För att på 

verksamhetsnivå underlätta diskuteras flexibel arbetstidsförläggning. Idag 

finns ett avtal. 

 

Omsorgsnämnden är positiv till att fortsätta arbeta för hållbara scheman, 

bättre arbetsvillkor och jämställdhet. 

 

För att åstadkomma detta behövs samarbete mellan nämnderna, kostnader 

för bättre scheman och behov av andra resurser måste analyseras. 
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Förvaltningen har idag gjort en bild av kostnader för att avskaffa delade turer 

beroende på hur man använder resurspass i verksamheterna. Den mest 

realistiska kostnaden är mellan den gula och grå stapeln, det vill säga cirka   

8 500 tkr. 

Beslutsunderlag 

Yttrande på medborgarförslag gällande arbetsscheman inom äldreomsorgen 

diarieförd 12 maj 2022. 

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

inom äldreomsorgen 

Medborgarförslag gällande arbetsscheman inom äldreomsorgen diarieförd 25 

februari 2022. 

Protokoll ON 2022-05-25 § 82 Medborgarförslag gällande arbetsscheman 

inom äldreomsorgen 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på bifall till medborgarförslaget under 

förutsättning att omsorgsnämnden får motsvarande tillskott till budgeten. 

 

Suzanne Blomqvist (L), Marie-Louise Hellström (LB) och Ingela 

Gustavsson (V): Bifall till yrkandet. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att nämndens yttrande ska delges 

kommunfullmäktige 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

18(25) 

Datum 

2022-06-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 

yrkande om bifall till medborgarförslaget under förutsättning att 

omsorgsnämnden får motsvarande tillskott till budgeten och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

nämndens yttrande ska delges kommunfullmäktige och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta.   

Beslutsexpediering 

Kommunfullmäktige 

Akt   
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

19(25) 

Datum 

2022-06-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 00201/2017  

Självstyrande enheter 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Enheterna inom omsorgsförvaltningens verksamheter ges en egen frihet   

    att lägga scheman både på kort och längre sikt med beaktande av avtal,  

    beaktande av Socialtjänstlagen, beaktande av Lagen om stöd och service  

    till vissa funktionshindrade – LSS , arbetsrättsliga förhållanden och inom  

    de tilldelade ekonomiska ramarna. 

 

3. Nämnden ska få en avstämningsrapport i januari 2023   

Sammanfattning av ärendet 

Självstyrande enhet inom omsorgsförvaltningen har diskuterats i flera 

omgångar de senaste åren. I de flesta skrifter och förklaringar till självstyre 

hänvisas till, att gemensamt tar tillvara på allas förmågor, erfarenheter, 

kompetens och tillsammans aktivt utvecklar dessa. Medlemmar i en 

självstyrande enhet känner ofta  tillit till varandra och drivs av att hela 

enheten lyckas, mer än enskilda prestationer. Självstyrande enheter kan 

oftast självständigt utvecklas och anpassas efter nya omständigheter och 

yttre krav. Förvaltningen har i ett bildspel tagit fram information kring 

självstyre och hur en enhet kan arbeta för att påverka på sin arbetsplats samt 

hur arbetsuppgifter kan omfördelas.  

 

Ordförandes förslag gällande självstyrande enheter i schemaläggning: 

 

Nämnden beslutar att enheterna inom omsorgsförvaltningens verksamheter 

ges en egen frihet att lägga scheman både på kort och längre sikt med 

beaktande av avtal, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade – LSS , arbetsrättsliga förhållanden och inom de tilldelade 

ekonomiska ramarna. 

 

Det finns flera frågeställningar som kan tänkas bli hanterade helt eller delvis 

genom denna självständighet. Nattpassens längd och förläggning, deltids-

arbetarnas antal arbetsdagar, flexibel schemaläggning anpassade till 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

20(25) 

Datum 

2022-06-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

verksamhetens och arbetstagarnas speciella behov, minskning av behovet att 

förlägga delade turer, eventuella satsningar på arbetstidsförkortning m.m. 
 

Denna reform utgår ifrån hög ömsesidig medverkan från chefens och de 

anställdas sida liksom verksamhetschefernas stöd. 

 

Det ekonomiska utfallet ska följas upp regelbundet och eventuella 

justeringar tas till vid behov.  

 

Ärendet ajournerades en kort stund och återupptogs senare.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 juni 2022. 

Ordförandes förslag gällande självstyrande enheter i schemaläggning 

diarieförd 13 juni 2022. 

Presentation alternativ driftsform exempelvis intraprenad diarieförd 7 juni 

2022.   

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att enheterna inom omsorgsförvaltningens 

verksamheter ges en egen frihet att lägga scheman både på kort och längre 

sikt med beaktande av avtal, beaktande av Socialtjänstlagen, beaktande av 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS , arbetsrättsliga 

förhållanden och inom de tilldelade ekonomiska ramarna med en 

avstämningsrapport i januari 2023. 

 

Ingela Gustavsson (V), Per Gunnar Larsson (S), Marie-Louise Hellström 

(LB) och Elisabet Thorén (C): Bifall till yrkandet.     

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 med fleras 

yrkande om att enheterna inom omsorgsförvaltningens verksamheter ges en 

egen frihet att lägga scheman både på kort och längre sikt med beaktande av 

avtal, beaktande av Socialtjänstlagen, beaktande av Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade – LSS , arbetsrättsliga förhållanden och 

inom de tilldelade ekonomiska ramarna med en avstämningsrapport i januari 

2023 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.       
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Sida 
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Datum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen för verkställande 

Akt   
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(25) 

Datum 

2022-06-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 00009/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet   

   

2. Medborgarförslaget gällande arbetsskor för vårdanställda tas till en  

    beredning       

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 15 juni 2022 finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

Protokollsutdrag KF 2022-05-30 § 61 Avsägelse från Robert Wetterqvist 

(SD) gällande uppdraget som ersättare i valnämnden och omsorgsnämnden.  

Fyllnadsval 

 

Beslut 

1. Robert Wetterqvist (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag som  

    ersättare i valnämnden och omsorgsnämnden. 

 

2. Sven Persson (SD) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 

 

Protokollsutdrag KF 2022-05-30 § 77 Medborgarförslag gällande arbetsskor 

för vårdanställda 

Beslut 

1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut 

 

Ett medborgarförslag gällande arbetsskor för vårdanställda har inlämnats till 

kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver att det inte är rimligt att vårdpersonal ska behöva 

stå för sina arbetsskor själva. Det borde vara i kommunfullmäktiges intresse 

att åtminstone införa ett bidrag till arbetsskor för alla. Bra skor kan hjälpa till 

med att hålla ner sjukskrivningarna. 

 

Protokollsutdrag KsAu 2022-06-08  § 98 Begäran från omsorgsnämnden om 

budgetförstärkning 2022 med 3 miljoner kronor 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(25) 

Datum 

2022-06-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen har inte för avsikt att tillföra 3 miljoner kronor till 

omsorgsnämndens budget              

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 juni 2022. 

Protokoll KsAu 2022-06-08  § 98 Begäran från omsorgsnämnden om 

budgetförstärkning 2022 med 3 miljoner kronor 

Protokoll KF 2022-05-30 § 61 Avsägelse från Robert Wetterqvist (SD) 

gällande uppdraget som ersättare i valnämnden och omsorgsnämnden. 

Fyllnadsval 

Protokoll KF 2022-05-30 § 77 Medborgarförslag gällande arbetsskor för 

vårdanställda 

Medborgsförslag gällande arbetsskor för vårdanställda diarieförd 9 juni 

2022.   

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att medborgarförslaget gällande arbetsskor för 

vårdanställda 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.   

Beslutsexpediering 

Akt   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 00007/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen är noterad till protokollet            

Sammanfattning av ärendet 

Lista redovisas, diarieförd den 7 juni 2022, över delegeringsbeslut fattade i 

maj 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 7 juni 2022. 

Delegeringsbeslut maj - översikt diarieförd 7 juni 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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet    

Sammanfattning av ärendet 

En ledamot ställde en fråga och förvaltningschefen besvarade den.     
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Plats och tid Ljusdalssalen, onsdagen den 15 juni 2022 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


László Gönczi (MP), Ordförande 


Per Gunnar Larsson (S), 1:e vice ordförande 


Kennet Hedman (M) ersätter Stefan Bergen (M) 


Elisabet Thorén (C) 


Suzanne Blomqvist (L) § 89-97, del av § 98 deltar på teams, ersätter Maud 


Jonsson (L) 


Birgitta Ek (S) § 99-101 ersätter Maud Jonsson (L) 


Ingela Gustavsson (V) 


Marie-Louise Hellström (LB) 


 
 Ej tjänstgörande ersättare 


Birgitta Ek (S) § 89-98 


Jan Nordlinder (S) 


Barbro Andin Mattsson (C) 


Roger Kastman (KD) 


Sven Persson (SD) 


 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef 


Anna Forsberg, verksamhetschef § 89-94 


Barbro Keijzer, verksamhetschef § 89-94 


Carina Adestam, controller § 89-94 


Alesia Majstorovic, controller § 89-94 


Simon Rosell, etableringssamordnare § 94 


Richard Brännström, fastighetschef § 94 


Charlotte Thorstensson, kvalitetssamordnare § 94 


Kristina Bergström, nämndsekreterare 
Utses att justera Elisabet Thorén 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-06-21 
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§ 89 Dnr 00004/2022  


Godkännande av dagordning 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkänns    


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 
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2022-06-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 90 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning kostnadsdrivare 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen innehåller ett bildspel med kostnadsdrivare, som 


omsorgsförvaltningen på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram. 


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


delar av verksamhetsområdet Stöd och omsorg som tidigare inte 


presenterade kostnadsdrivare till nämnden.  


 


Dessa kostnadsdrivare redovisas tillsammans med av omsorgsnämnden 


utvalda ekonomiska utfall kring personalkostnader.  


 


Uppföljningen innehåller även statistik för utvecklingen kring våra vård- och 


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


samt tillgängliga platser.  


 


Kostnadsdrivare för hemtjänsten är begränsad under februari-maj pga. 


uppgradering av planeringsverktyget TES. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 13 juni 2022 


Månadsuppföljning maj 2022 diarieförd 13 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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 91 Dnr 00010/2021  


Budget 2022 samt ELP 2023-2024 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Uppdra till beredningen att bevaka budget 2022 för eventuellt förslag till  


    nya åtgärder      


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningschef Ingrid Sundström berättar om att omsorgsförvaltningen har 


sökt prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar 


inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre och att öka andelen 


sjuksköterskor inom säbo. En osäkerhet finns hur stor fördelningen av 


bidraget till kommunerna blir.    


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till beredningen att bevaka budget 


2022 för eventuellt förslag till nya åtgärder     


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


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


uppdra till beredningen att bevaka budget 2022 för eventuellt förslag till nya 


åtgärder och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.   


Beslutsexpediering 


 Akt     
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§ 92 Dnr 00005/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


 Läget på förvaltningen inför sommaren, rekrytering pågår fortfarande 


inom vissa områden, framförallt i hemtjänst och glesbygdsområden. Fler 


bemanningssjuksköterskor än vad som planerat har anlitats. 


Överenskommelser har gjorts där ordinarie medarbetare flyttat sin 


semester utanför semesterperiod och erhåller en summa pengar. 


Bemanningsenheten kommer att vara öppen och stötta i rekrytering 


under sommaren. 


 Rekrytering av kvalitetschef är klart och förhandlat. Tanja Westerblom 


börjar 1 augusti 2022. 


 Alla medarbetare inom äldreomsorg har utbildats i ”Stjärnmärkt”. 


Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som vänder sig till särskilda 


boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter. 


Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla 


det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. 


 Överanställning/förtätning i scheman pågår, där flera enheter inom 


äldreomsorg har påbörjat arbetet. Inom personlig assistans har det 


anställts två extra personer under en testperiod, de ska vara ambulerande 


och stödja vid dubbelbemanning/förflyttningar.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 8 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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§ 93 Dnr 00100/2021  


Budget 2023  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Bilagor gällande arbetssituationen inom omsorgsnämndens  


    verksamhetsområden och beräkningar för personalrelaterade förändringar  


    samt storleken på en buffert delges kommunfullmäktige           


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden arbetat fram en 


sammanfattning av behov samt en första analys inför budget 2023.  


  


Den föreslagna budgetramen för 2023 är 475 409 tkr mot budgetram 2022 


som är 448 132 tkr, differensen är 27 277 tkr. I medföljande dokument görs 


en analys av bland annat olika index/inflationsuppräkningar, höjda löner, 


internpriser samt andra kvarvarande budgetavvikelser som påverkar 


differensen och budget 2023. 


 


Budgetramarna är ett föreslag från kommunstyrelsen och avgörs slutgiltigt i 


november av kommunfullmäktige. 


 


Ärendet ajournerades och återupptogs senare under sammanträdet.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 juni 2022. 


Reflektioner över föreslagen ON budget 2023 diarieförd 13 juni 2022. 


Beräkningar för personalrelaterade förändringar samt storleken på en buffert 


för omsorgsnämnden diarieförd 13 juni 2022. 


Till Kommunfullmäktige för information gällande arbetssituationen inom 


omsorgsnämndens verksamhetsområden diarieförd 13 juni 2022. 


Budgetbehov 2023 diarieförd 9 juni 2022. 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att bilagor gällande arbetssituationen inom 


omsorgsnämndens verksamhetsområden och beräkningar för 
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personalrelaterade förändringar samt storleken på en buffert delges 


kommunfullmäktige. 


 


Ingela Gustavsson (V) och Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till 


yrkandet.  


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 med fleras 


yrkande att bilagor gällande arbetssituationen inom omsorgsnämndens  


verksamhetsområden och beräkningar för personalrelaterade förändringar  


samt storleken på en buffert delges kommunfullmäktige och finner att 


nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 94 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation Säbo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Tagit del av information om befolkningsprognos 


 


2. Informationen om nuläge kring Östernäs har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Andelen äldre kommer att öka inom den närmaste framtiden och antalet 


personer som är 80 år och äldre förväntas enligt SCB att öka från dagens 


534 000 personer till cirka 806 000 personer 2030 nationellt. Detta ställer 


stora krav på kommunerna att tillhandahålla vård och omsorg utifrån det 


ökade behov som en sådan demografiskt utveckling indikerar. 


 


Socialstyrelsen har av regeringen fått ett uppdrag att beskriva behovet av och 


tillgången till särskilda boendeformer för äldre. Det har visat sig svårt att 


göra en nationell bedömning av hur många bostäder i särskilt boende som 


behövs idag och framöver. Det beror bland annat på att det saknas uppgifter 


på gruppnivå om behoven hos de enskilda personer som beslut om särskilt 


boende grundar sig på. Här spelar det även en stor roll på vilket sätt 


kommunerna väljer att tillgodose de behov som finns. 


 


Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun har arbetat med denna fråga för att få 


fram en så säker prognos som möjligt. Det finns idag ett beslut av full-


mäktige om en nybyggnation av särskilt boende. Omsorgsförvaltningen har 


på uppdrag av omsorgsnämnden gjort en analys och en prognos för när ett 


nytt boende behöver stå färdigt. 


 


Trenden visar att andelen äldre som bor på särskilt boende minskat. I detta 


arbete finns en strategi där kommunen har byggt ett antal trygghetsboende, 


biståndsbedömningen för beslut om särskilt boende har förändrats. Behov 


kan tillgodoses i allt högre grad i det ordinära boendet som till exempel 


avancerad hemsjukvård/rehab, trygghemgång och satsning på utbildning för 


baspersonal. 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


11(25) 


Datum 


2022-06-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Omsorgsförvaltningen har i sitt prognosarbete gjort en nulägesanalys, 


utvecklat statistik på grupp och individnivå för att komma fram till en 


prognos för när ett nytt särskilt boende behöver stå klart i Ljusdals kommun.   


 


På augustinämnden kan eventuellt prognosen fastställas. 


 


Fastighetschef Richard Brännström samt etableringssamordnare Simon 


Rosell deltar och informerar om nuläget för Östernäs.         


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 juni 2022. 


Befolkningsprognos och behov av plats på särskilt boende diarieförd 14 juni 


2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens information om befolkningsprognosen noteras till protokollet 


och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen om 


nuläget för Östernäs har noterats till protokollet och finner att omsorgs-


nämnden bifaller detta. 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 95 Dnr 00057/2022  


Elevhemsboende  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


Att Caroline Bjerke, 061127-5629, beviljas insatsen boende för barn/unga 


enligt 9 § punkt 8 i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, i 


form av elevhemsboende vid Luna ungdomsboende. 


Beslutet ska gälla från och med höstterminen 2022 och längst till och med 


vårterminen 2026 under förutsättning att eleven påbörjar studier vid 


Lunaskolan.          


Sammanfattning av ärendet 


Eleven har diagnoserna Aspergers syndrom och autism nivå 1:1, och är 


bedömd att tillhöra personkrets 1, enligt LSS. Personer som ingår i 


personkretsen enligt LSS har rätt till insatser i form av särskilt stöd och 


särskild service enligt 9 § LSS, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring 


och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. En av insatserna enligt 9 § 


LSS är just den insats som skollagen hänvisar till: Boende i familjehem eller 


bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför 


föräldrahemmet. 


 


I lagens förarbeten, prop. 1992/93:159 s. 50 f. står det att boende i elevhem 


kan både vara orsakat av barnets eller ungdomens skolsituation och av 


omfattande omvårdnadsbehov. Genom benämningen bostad med särskild 


service för barn och ungdom markerades bostädernas mångsidiga 


användningsområde. Insatsen ska kunna användas flexibelt efter barnets och 


familjens behov.  


 


Utbildningsförvaltningen har beviljat skolgång för eleven vid Lunaskolan 


med start höstterminen 2022. 


 


Lunaskolans Östra Gymnasium erbjuder en anpassad skolmiljö med höga 


kvalitetskrav och kompetent personal som riktar sig till elever med autism, 


aspergers och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En 


förutsättning för att eleven ska kunna följa undervisningen vid Lunaskolan är 


att hon beviljas stöd enligt LSS för Lunaboendet, som är ett internat och 


LSS-boende. På Lunaboendet finns personal tillgänglig dygnet runt. De 


arbetar med individuella anpassningar där ungdomar får möjlighet att hitta 
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sina egna sätt att skapa en meningsfull vardag. Boendet har 11 platser. För 


att få möjlighet att ansöka till en plats på boendet krävs det att eleven går på 


någon av Lunaskolans skolverksamheter. 


 


Att gå på Lunaskolan och bo på Lunaboendet är en möjlighet för eleven att 


kunna genomföra ett program efter grundskolan. Skolan och boendet arbetar 


aktivt i ett strukturerat arbetssätt där skolarbete och fritid planeras med 


visuella hjälpmedel för att tydligt åskådliggöra vardagen för de boende 


eleverna. Eleven kommer att få anpassad undervisning i en anpassad miljö 


med färre elever och fler pedagoger där skolan svarar upp till de behov som 


varje elev har. 


 


Utifrån boendets kartläggningsformulär hamnar eleven i nivå 2 utifrån 


ersättningsnivåtabell. Nivå 2 innefattar att;  


Personalen behöver i regel ge stöd genom att ta initiativ till olika aktiviteter 


och vardagliga sysslor. Personalen ger muntligt stöd, motivering, brukaren 


kan göra det mesta självständigt men behöver motivering av personal för att 


utföra aktiviteter. 


Summan för dygnskostnad uppgår enligt nivå 2 till 3145 kronor.  


Avtal skrivs med boendet på 365 dygn per år.  


3145 kr/dygn x 365 dygn = 1 147 925 kr/år             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad juni 2022 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på bifall till förvaltningens förslag.      


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande om 


bifall till omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller 


detta.  


Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen för utförande 


Akt 
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§ 96 Dnr 00032/2022  


Heltidsresan 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Heltidsresan är en utvecklingsresa i tre steg och avser att underlätta 


övergången till heltidsarbete för såväl arbetsgivare som arbetstagare. 


 


Som ett första och grundläggande steg tror centrala parter att det är väsentligt 


med en strategisk analys med handlingsplanen som grund, att lokala parter 


skaffar ett gemensamt nuläge som utgångspunkt för fortsatt arbete. Nuläget 


och handlingsplanen bör uppdateras efter hand och under utvecklingsresans 


gång. Till lokala parters hjälp finns statistik och material om hur lokala 


parter kan arbeta rent praktiskt med en förändringsresa, inklusive det väl 


beprövade verktyget ”Pilen” som är ett processverktyg. 


 


I Ljusdals kommun med HR som stöd har möten med berörda förvaltningar 


hållits varje månad och kommer att fortsätta  så under hösten 2022. HR och 


Kommunal kommer att bistå detta arbete med del av deras arbetstid cirka 


20% vardera. Arbetsgrupper har bildats där man tittar på bland annat 


hälsosamma scheman. Omvärldsbevakning där Lysekil har presenterat hur 


de arbetar med heltidsresan. Planer finns att varje enhet ska genomföra 


”Pilen” för att processa fram fördelar nackdelar och hitta sätt att arbeta fram 


lösningar för att skapa heltider.              


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 7 juni 2022. 


Protokoll KF 2022-05-30 § 69 Rutin Rätt till heltid - upphävande av tidigare 


beslut 


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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Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 97 Dnr 00035/2022  


Medborgarförslag gällande arbetsscheman inom 
äldreomsorgen. Yttrande 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Bifall till medborgarförslaget under förutsättning att omsorgsnämnden får  


    motsvarande tillskott till budgeten  


 


2. Delge nämndens yttrande till kommunfullmäktige           


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har via kommunstyrelsen fått ett medborgaförslag för 


yttrande. Det handlar om bättre arbetsscheman inom äldreomsorg, 


framförallt att få bort så kallade ”delade turer”. Att ha delade arbetspass 


under en dag, oftast på helgdagar innebär att arbeta några timmar på 


förmiddag och sedan några timmar på kvällen. 


 


Idag finns dessa på lördagar och söndagar oftast varannan helg. Det största 


skälet är att skapa heltidstjänstgöring. Om enheten skulle anställa fler 


personer skulle ett antal arbetspass per månad bli över och måste då flyttas, 


oftast då samma dagar som andra enheter också har personer över. Det krävs 


en hel del logistik för att erbjuda scheman med heltider, det krävs dock att 


medarbetare kan och har möjlighet att förflytta sig. 


 


I arbetet för att skapa heltider behöver arbetet fortsätta på en mer över-


gripande nivå. Idag finns ett pågående arbete ”Heltidsresan”. För att på 


verksamhetsnivå underlätta diskuteras flexibel arbetstidsförläggning. Idag 


finns ett avtal. 


 


Omsorgsnämnden är positiv till att fortsätta arbeta för hållbara scheman, 


bättre arbetsvillkor och jämställdhet. 


 


För att åstadkomma detta behövs samarbete mellan nämnderna, kostnader 


för bättre scheman och behov av andra resurser måste analyseras. 
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Förvaltningen har idag gjort en bild av kostnader för att avskaffa delade turer 


beroende på hur man använder resurspass i verksamheterna. Den mest 


realistiska kostnaden är mellan den gula och grå stapeln, det vill säga cirka   


8 500 tkr. 


Beslutsunderlag 


Yttrande på medborgarförslag gällande arbetsscheman inom äldreomsorgen 


diarieförd 12 maj 2022. 


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


inom äldreomsorgen 


Medborgarförslag gällande arbetsscheman inom äldreomsorgen diarieförd 25 


februari 2022. 


Protokoll ON 2022-05-25 § 82 Medborgarförslag gällande arbetsscheman 


inom äldreomsorgen 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på bifall till medborgarförslaget under 


förutsättning att omsorgsnämnden får motsvarande tillskott till budgeten. 


 


Suzanne Blomqvist (L), Marie-Louise Hellström (LB) och Ingela 


Gustavsson (V): Bifall till yrkandet. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att nämndens yttrande ska delges 


kommunfullmäktige 
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Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 


yrkande om bifall till medborgarförslaget under förutsättning att 


omsorgsnämnden får motsvarande tillskott till budgeten och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


nämndens yttrande ska delges kommunfullmäktige och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta.   


Beslutsexpediering 


Kommunfullmäktige 


Akt   
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§ 98 Dnr 00201/2017  


Självstyrande enheter 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Enheterna inom omsorgsförvaltningens verksamheter ges en egen frihet   


    att lägga scheman både på kort och längre sikt med beaktande av avtal,  


    beaktande av Socialtjänstlagen, beaktande av Lagen om stöd och service  


    till vissa funktionshindrade – LSS , arbetsrättsliga förhållanden och inom  


    de tilldelade ekonomiska ramarna. 


 


3. Nämnden ska få en avstämningsrapport i januari 2023   


Sammanfattning av ärendet 


Självstyrande enhet inom omsorgsförvaltningen har diskuterats i flera 


omgångar de senaste åren. I de flesta skrifter och förklaringar till självstyre 


hänvisas till, att gemensamt tar tillvara på allas förmågor, erfarenheter, 


kompetens och tillsammans aktivt utvecklar dessa. Medlemmar i en 


självstyrande enhet känner ofta  tillit till varandra och drivs av att hela 


enheten lyckas, mer än enskilda prestationer. Självstyrande enheter kan 


oftast självständigt utvecklas och anpassas efter nya omständigheter och 


yttre krav. Förvaltningen har i ett bildspel tagit fram information kring 


självstyre och hur en enhet kan arbeta för att påverka på sin arbetsplats samt 


hur arbetsuppgifter kan omfördelas.  


 


Ordförandes förslag gällande självstyrande enheter i schemaläggning: 


 


Nämnden beslutar att enheterna inom omsorgsförvaltningens verksamheter 


ges en egen frihet att lägga scheman både på kort och längre sikt med 


beaktande av avtal, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa 


funktionshindrade – LSS , arbetsrättsliga förhållanden och inom de tilldelade 


ekonomiska ramarna. 


 


Det finns flera frågeställningar som kan tänkas bli hanterade helt eller delvis 


genom denna självständighet. Nattpassens längd och förläggning, deltids-


arbetarnas antal arbetsdagar, flexibel schemaläggning anpassade till 
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verksamhetens och arbetstagarnas speciella behov, minskning av behovet att 


förlägga delade turer, eventuella satsningar på arbetstidsförkortning m.m. 
 


Denna reform utgår ifrån hög ömsesidig medverkan från chefens och de 


anställdas sida liksom verksamhetschefernas stöd. 


 


Det ekonomiska utfallet ska följas upp regelbundet och eventuella 


justeringar tas till vid behov.  


 


Ärendet ajournerades en kort stund och återupptogs senare.   


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 7 juni 2022. 


Ordförandes förslag gällande självstyrande enheter i schemaläggning 


diarieförd 13 juni 2022. 


Presentation alternativ driftsform exempelvis intraprenad diarieförd 7 juni 


2022.   


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att enheterna inom omsorgsförvaltningens 


verksamheter ges en egen frihet att lägga scheman både på kort och längre 


sikt med beaktande av avtal, beaktande av Socialtjänstlagen, beaktande av 


Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS , arbetsrättsliga 


förhållanden och inom de tilldelade ekonomiska ramarna med en 


avstämningsrapport i januari 2023. 


 


Ingela Gustavsson (V), Per Gunnar Larsson (S), Marie-Louise Hellström 


(LB) och Elisabet Thorén (C): Bifall till yrkandet.     


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 med fleras 


yrkande om att enheterna inom omsorgsförvaltningens verksamheter ges en 


egen frihet att lägga scheman både på kort och längre sikt med beaktande av 


avtal, beaktande av Socialtjänstlagen, beaktande av Lagen om stöd och 


service till vissa funktionshindrade – LSS , arbetsrättsliga förhållanden och 


inom de tilldelade ekonomiska ramarna med en avstämningsrapport i januari 


2023 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.       
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Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen för verkställande 


Akt   


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


22(25) 


Datum 


2022-06-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 99 Dnr 00009/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet   


   


2. Medborgarförslaget gällande arbetsskor för vårdanställda tas till en  


    beredning       


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämndens sammanträde den 15 juni 2022 finns följande 


protokoll för kännedom: 


 


Protokollsutdrag KF 2022-05-30 § 61 Avsägelse från Robert Wetterqvist 


(SD) gällande uppdraget som ersättare i valnämnden och omsorgsnämnden.  


Fyllnadsval 


 


Beslut 


1. Robert Wetterqvist (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag som  


    ersättare i valnämnden och omsorgsnämnden. 


 


2. Sven Persson (SD) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 


 


Protokollsutdrag KF 2022-05-30 § 77 Medborgarförslag gällande arbetsskor 


för vårdanställda 


Beslut 


1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut 


 


Ett medborgarförslag gällande arbetsskor för vårdanställda har inlämnats till 


kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver att det inte är rimligt att vårdpersonal ska behöva 


stå för sina arbetsskor själva. Det borde vara i kommunfullmäktiges intresse 


att åtminstone införa ett bidrag till arbetsskor för alla. Bra skor kan hjälpa till 


med att hålla ner sjukskrivningarna. 


 


Protokollsutdrag KsAu 2022-06-08  § 98 Begäran från omsorgsnämnden om 


budgetförstärkning 2022 med 3 miljoner kronor 
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Beslut 


Kommunstyrelsen har inte för avsikt att tillföra 3 miljoner kronor till 


omsorgsnämndens budget              


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 juni 2022. 


Protokoll KsAu 2022-06-08  § 98 Begäran från omsorgsnämnden om 


budgetförstärkning 2022 med 3 miljoner kronor 


Protokoll KF 2022-05-30 § 61 Avsägelse från Robert Wetterqvist (SD) 


gällande uppdraget som ersättare i valnämnden och omsorgsnämnden. 


Fyllnadsval 


Protokoll KF 2022-05-30 § 77 Medborgarförslag gällande arbetsskor för 


vårdanställda 


Medborgsförslag gällande arbetsskor för vårdanställda diarieförd 9 juni 


2022.   


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att medborgarförslaget gällande arbetsskor för 


vårdanställda 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.   


Beslutsexpediering 


Akt   


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


24(25) 


Datum 


2022-06-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 100 Dnr 00007/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Delgivningen är noterad till protokollet            


Sammanfattning av ärendet 


Lista redovisas, diarieförd den 7 juni 2022, över delegeringsbeslut fattade i 


maj 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 7 juni 2022. 


Delegeringsbeslut maj - översikt diarieförd 7 juni 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 


25(25) 


Datum 


2022-06-15 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 101 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet    


Sammanfattning av ärendet 


En ledamot ställde en fråga och förvaltningschefen besvarade den.     


 


 







