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§ 89 Dnr 00005/2021  

Godkännande av dagordning 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns     
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§ 90 Dnr 00006/2021  

Förvaltningschefen informerar 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

 Läget inför sommaren 

 Rehab 

 God och Nära vård 

 Utvecklingsfrågor  

 Kostnad per brukare, första resultat            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 2 juni 2021. 

Samverkan God och nära vård diarieförd 8 juni 2021  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 91 Dnr 00007/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen innehåller flera olika underlag som visar på 

verksamheternas utveckling månad för månad.  

 

Det visas en budgetuppföljning, rubricerad Månadsuppföljning. Utgångs-

punkten är att uppföljningen redovisas per den sista i månaden före det 

aktuella nämndsammanträdet. Budgetuppföljning för maj 2021 kommer 

finnas tillgänglig i ciceron 23/6 enligt kommunicerad tidsplan. Den tas upp 

på nämndsammanträdet 25 augusti.   

 

För att komplettera budgetuppföljningen har omsorgsförvaltningen på 

uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram ett antal kostnadsdrivare. Dessa 

redovisas tillsammans med av omsorgsnämnden utvald verksamhetsstatistik 

i ett dokument rubricerat Kostnadsdrivare.  

 

Dokumentet som heter ON timmar ger en fördjupad bild av hemtjänsttimmar 

och dess utveckling.  

 

Uppföljningen innehåller även två dokument för utvecklingen kring våra 

vård- och omsorgsboendeplatser, Antal dagar från beslut VoBo över väntetid 

och kö samt Balans in-utflytt Vobo tabell över utvecklingen av tillgängliga 

platser. 

 

Ärendeberedningen ska se över formen för rapporteringen i månads-

uppföljningen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 juni 2021. 

Antal dagar beslut VoBo diarieförd 15 juni 2021. 

Balans in-utflytt VoBo diarieförd 15 juni 2021. 

Timmar hemtjänst 2019-2021 diarieförd 15 juni 2021. 
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Kostnadsdrivare maj 2021 diarieförd 9 juni 2021. 

Hemtjänsttimmar 2019-2021 diarieförd 15 juni 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering  

Akt 
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§ 92 Dnr 00003/2021  

Helårsprognos per den 30 april - fortsatt analys 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Att avslå förslaget att tillfälligt under hösten 2021 stänga 5 korttidsplatser  

    i Los 

 

2. Att avslå förslaget att minska antalet platser på dagverksamhet i Ljusdals  

    Kommun om 50% tillfälligt under hösten 2021 

 

3. Att presidiet delegeras rätten att ompröva hela eller delar av det beslutade  

    sparbetinget om 1% i äldreomsorgen 

 

4. Att uppdra till ordförande att i nämndens namn äska en utökad ram för  

    2021 hos kommunstyrelsen         

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram anpassningsförslag för att komma 

i ram 2021. 

 

Omsorgsförvaltningens pågående arbete 2021 innebär att vi idag har ett 

anpassningsarbete sedan 2019. Uppdraget är att arbeta med strukturella 

förändringar främst inom äldreomsorg avseende att sänka sjukfrånvaro, 

striktare biståndsbedömning. En avveckling av vård- och omsorgs-

boendeplatser har skett med ca 90 platser de senaste 6 åren. I 2021 års 

budget finns redan beslut om ett anpassningsarbete inom hemtjänst. Stöd och 

omsorg arbetar med bemanningsstrukturen och kommer att minska sina 

kostnader. Utifrån Unitis avslut kommer förvaltningen att minska sina 

kostnader även under 2021. 

 

Omsorgsnämnden 20210519 antog förslaget gällande ett sparbeting på 1 % 

för samtliga verksamheter inom Äldreomsorgen under tiden 20210901-

20211231. 

 

Följande förslag är för anpassning på kort sikt men får troligen stora 

konsekvenser på längre sikt och drabbar det arbete som är påbörjat på 

förvaltningen.  
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 Stänga 5-6 korttidsplatser inom ÄO tillfälligt under tiden 20210901-

20211231. Se bilaga konsekvensanalys 

 

Stänga del av Nickeln i Los 

Möjlig besparing ca 500 tkr. 

 

Konsekvenser: 

Att fatta ett beslut om att stänga platser kräver en planering, att erbjuda andra 

insatser eller korttidsplats på närvårdsavdelningen.. Trolig konsekvens 

kortsiktigt att vi får fler hemtjänsttimmar och även dygnetruntärenden. Krav 

ökas på planering från slutenvård till hemmet, Anhöriga får ta ett större 

ansvar. Kunder som ej kan gå hem i ordinärt boende utan att få möjlighet till 

viss rehabilitering kommer att ansöka om VoBo tidigare. 

 

 Att minska antalet platser i dagverksamhet om 50% under augusti-

december i Ljusdals kommun. Se bilaga konsekvensanalys. 

 

Möjlig besparing 500 tkr 

 

Konsekvenser 

Trolig konsekvens kortsiktig är framförallt att färre personer få möjlighet till 

social stimulans. Fler kan ansöka om insats social samvaro. 

Hemtjänsttimmar kan öka tillfälligt.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 juni 2021. 

Protokollsutdrag KS 2021-05-27  § 101 Månadsuppföljning och 

helårsprognos april 2021 

Konsekvensanalys korttidsplatser diarieförd 10 juni 2021. 

Ordförandes skrivelse" Ge personalen en chans" diarieförd 8 juni 2021. 

Konsekvensanalys dagverksamhet diarieförd 3 juni 2021.  

Yrkanden 

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

Maud Jonsson (L) och Elisabet Thorén (C) yrkar på att förslaget om att 

tillfälligt under hösten 2021 stänga 5 korttidsplatser i Los avslås. 

 

László Gönczi (MP), Ingela Gustavsson (V), Maud Jonsson (L), Marie-

Louise Hellström (LB) och Per-Gunnar Larsson (S) yrkar på att förslaget att 

minska antalet platser på dagverksamhet i Ljusdals Kommun om 50% 

tillfälligt under hösten 2021 avslås. 
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László Gönczi (MP) yrkar på att presidiet delegeras rätten att ompröva hela 

eller delar av det beslutade sparbetinget om 1% i äldreomsorgen. 

 

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

László Gönczis förslag. 

 

Per-Gunnar Larsson (S) och Elisabet Thorén (C) yrkar avslag till László 

Gönczis förslag.  

 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden ska uppdra till ordförande 

att i nämndens namn äska en utökad ram för 2021 hos kommunstyrelsen. 

 

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

(LB): Yrkar bifall till László Gönczis förslag.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 

yrkande på att förslaget om att tillfälligt under hösten 2021 stänga 5 

korttidsplatser i Los avslås och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 

yrkande på att förslaget att minska antalet platser på dagverksamhet i 

Ljusdals Kommun om 50% tillfälligt under hösten 2021 avslås och finner att 

nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer sitt med fleras yrkande gällande att presidiet delegeras 

rätten att ompröva hela eller delar av det beslutade sparbetinget om 1% i 

äldreomsorgen mot yrkande om avslag från Per-Gunnar Larsson med flera 

och finner att omsorgsnämnden bifaller ordförandes förslag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst för bifall till László Gönczis med fleras yrkande. 

Nej-röst för bifall till Per-Gunnar Larssons med fleras yrkande. 

 

Ordförande ställer sitt med fleras yrkande gällande att omsorgsnämnden ska 

uppdra till ordförande att i nämndens namn äska en utökad ram för 2021 hos 

kommunstyrelsen och finner att nämnden bifaller detta.  
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Omröstningsresultat 

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

László Gönczi med fleras yrkande. 

 

Omröstningsprotokoll   § 92  

Ledamöter  
Parti 

 Ja Nej 

László Gönczi MP X  

Maud Jonsson L X  

Ingela Gustavsson V X  

Per-Gunnar Larsson S  X 

Elisabeth Thorén C  X 

Marie-Louise Hellström LB X  

Kenneth Hedman M X  

Totalt  5 2 

     

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 93 Dnr 00097/2020  

Handläggning från ansökan till beslut gällande VoBo. 
Riktlinjer 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tagit del av informationen, riktlinje tid från ansökan till beslut gällande  

    vård- och omsorgsboende.           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen har i uppdrag av omsorgsnämnden att redogöra för 

hur lång tid det är rimligt från ansökan till beslut om vård- och omsorgs-

boende. I tjänsteskrivelsen visas på hur både Förvaltningslagen och 

Socialtjänstlagen styr hur ansökan ska utredas och inom vilken tid. 

Omsorgsnämnden har 20200513 beslutat om tillämpningsriktlinjer utifrån 

dessa. I riktlinjen säger omsorgsnämnden att tid från ansökan till beslut kan 

ta fyra veckor upp två månader. Statistik som visar tid från ansökan till 

beslut tas fram och läggs till handlingarna dagen för omsorgsnämnd.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 maj 2021. 

Väntetid VoBo - ny modell diarieförd 18 maj 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

Protokoll ON 2021 06 16
(Signerat, SHA-256 1206ED155AF2EE9EAD4C442FF8D523B5EAD13C09EC1CFECE36836F9BB7995254)

Sida 12 av 34



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

13(33) 

Datum 

2021-06-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr 00093/2019  

Taxor för äldreomsorgen 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Förslagen skickas till fullmäktige för fastställande av avgifter 

Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Höjning av trygghetstelefoni abonnemang till 230 kr/mån 

 

2. Engångsavgift om 350 kronor ska tas ut för installation av  

    trygghetstelefoni  

 

3. Uttag av självkostnadsavgift för borttappade/ej återlämnade larm och  

    tillbehör           

Sammanfattning av ärendet 

En utredning har genomförts på uppdrag av omsorgsnämnden gällande 

kostnader för trygghetstelefoni. Insatsen trygghetstelefoni är ett bistånd som 

ska underlätta och trygga personer att bo kvar i sitt ordinära boende.  

 

Kommunen har beredskap i form av personal som vid larm från 

trygghetstelefon tar kontakt antingen via telefon eller via besök. 

 

I Ljusdals kommun betalar kunden 171 kr/mån och det ingår i maxtaxan. 

Tillbehör som larmknapp, halsband/armband, batterier och specialknappar 

för personer som har svårt att trycka på en knapp står kommunen för.  

 

Installation av trygghetstelefon ingår och kund betalar ej för borttappade 

eller ej återlämnat larm och tillbehör. Kostnaden för Ljusdals kommun är 

hyra för larm från leverantör om 56 kr/mån. 

 

Engångskostnader som tillkommer är halsband ca 48 kr/st, armband 60 kr/st, 

batterier 20 kr/ st. För kunder som behöver specialknappar har kommunen en 

kostnad om mellan 167-420 kr/st. Vid byte av batteri används ett 
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renoveringskitt, som består av nytt batteri, nytt armband/ halsband m.m. till 

en kostnad av 120 kr och det utförs av kommunens personal. 

 

En jämförelse har genomförts med kommuner som Bollnäs, Söderhamn, 

Gävle, Hudiksvall, Ockelbo, Älvkarleby, Ånge och Nordanstig.  

Ljusdals kommun har idag den lägsta taxan, övriga kommuner har en taxa på 

mellan 200 – 300 kr/ mån. De flesta kommuner tar även ut en installations-

kostnad mellan 345 – 375 kr som ej ingår i maxtaxan utan ses som en 

engångsavgift.  

 

Några kommuner tar ut en självkostnad vid borttappade och ej återlämnade 

larm med tillbehör samt för faktisk tid vid ett larm.  

 

En beräkning har gjorts på 315 kunder i Ljusdals kommun som har 

betalnings utrymme för en eventuell höjning av taxan för trygghetstelefon. 

En höjning till 230 kr/mån genererar intäkter på 223 000 kr/år. En höjning 

till 250 kr mån genererar intäkter på 298 000 kr/ år. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 3 juni 2021. 

Yrkanden 

Per-Gunnar Larsson (S): Bifall till förvaltningens förslag     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Per Gunnar Larssons 

bifallsyrkande. Han finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 95 Dnr 00109/2019  

Sjukfrånvaro, statistik kvartal 1 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Önskemål till kommunstyrelsen att statistik även ska redovisas för  

    sjukfrånvaroperiod dag 1-14     

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar sjukfrånvarostatistik för första kvartalet 2021. 

Sjukfrånvaron har minskat något sedan sista kvartalet 2020. Frånvaron 

påverkas fortfarande till stor del av covid-19 och de rekommendationer som 

följs för att undvika smitta.  

 

Önskemål om djupare analys av sjukfrånvarostatistik gällande 

åldersfördelning och män respektive kvinnor tas till ärendeberedningen.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 3 juni 2021. 

Sjukfrånvarostatistik OF 2021 kvartal 1 diarieförd 2 juni 2021.  

Yrkanden 

 László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden uttalar ett önskemål till 

kommunstyrelsen att statistik även ska redovisas för sjukfrånvaroperiod dag  

1-14.   

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 förslag om 

önskemål till kommunstyrelsen om redovisning av sjukfrånvaroperiod      

dag 1-14 och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Protokoll ON 2021 06 16
(Signerat, SHA-256 1206ED155AF2EE9EAD4C442FF8D523B5EAD13C09EC1CFECE36836F9BB7995254)

Sida 15 av 34



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

16(33) 

Datum 

2021-06-16 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 96 Dnr 00201/2018  

Förkortad arbetstid 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Tagit del av arbetsmaterial projektbeskrivning           

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltning har på uppdrag av omsorgsnämnden startat ett projekt för 

arbetstidsförkortning på en enhet inom omsorgsförvaltningen. Förvaltningen 

har påbörjat en projektbeskrivning och hemtjänsten i Järvsö kommer att vara 

den enhet som ingår. I den beskrivning som finns är planen att starta 

20210901 om allt ifrån schemaläggning och sedvanliga förhandlingar har 

skett. För att det ska vara möjligt att följa upp på hur verksamheten och 

kostnaderna påverkas kommer ett antal parametrar för uppföljning att tas 

fram. Det som kommer att följas upp är bland annat sjukfrånvaro, trivsel, 

kvalité och budget. På vilket sätt detta sker kommer att läggas till i denna 

projektbeskrivning som idag är ett arbetsmaterial. 

 

Nämnden föreslås bjuda in enhetschefer, både interna och externa med goda 

exempel när det gäller låg sjukfrånvaro. Ärendet bereds på en kommande 

ärendeberedning.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 3 juni 2021. 

Projektbeskrivning arbetstidsförkortning diarieförd 3 juni 2021.  

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 omsorgsnämnden 

tagit del av arbetsmaterialet för projektbeskrivningen och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering, Akt 
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§ 97 Dnr 00004/2020  

Verksamhetsplan 2021. Mål 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tagit del av informationen, måluppfyllelse 2020, analys och resultat 

 

2. Tagit del av informationen, uppdragsformulär verksamhetsplan 2021          

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har gjort en beskrivning av resultat och analys av 

måluppfyllelsen 2020. 

 

Förvaltningen har i tillägg till verksamhetsplanen lagt in uppdragen 

/aktiviteter i ett uppdragsformulär utifrån kommunens nya verksamhets-

ledningssystem Stratsys.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 8 juni 2021. 

Handlingsplan OF - uppdragsformulär VP diarieförd 8 juni 2021. 

Mål 2020 - måluppfyllelse diarieförd 8 juni 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden tagit del 

av informationen gällande måluppfyllelse 2020, analys och resultat och 

finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden tagit del 

av informationen gällande uppdragsformulär verksamhetsplan 2021 och 

finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 98 Dnr 00088/2020  

Kvalitetsarbete, information om kvalitetskrav 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tagit del av informationen om de kvalitetskrav omsorgsnämnden ansvarar  

    för 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har eftersökt vilka kvalitetskrav som styr arbetet i 

nämnden och verksamheterna som inryms inom omsorgsförvaltningen. 

 

Med kvalitetskrav avses här de krav som återfinns i lagar och föreskrifter 

som ska säkerställa en viss nivå av kvalitet för kund och patient, både 

gällande individnivå och samhällelig nivå. 

 

Uppgifter till sammanställningen i bilagan är hämtade ur: 

 

-Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) 

-Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387) 

-Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197) 

-Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (2017:30) 

-Patientlagen (2014:821) 

-Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

-Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för  

  systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

-Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i  

 verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS  

 2014:5) 

 

Komplettering 

-Informationssäkerhetspolicy (KF 2021-04-26) 

-Policy för funktionshinderfrågor (KF 2016-01-25)  

 

Tillgänglighet enligt Socialtjänstlagen kommer att behandlas på en 

kommande ärendeberedning.  
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 juni 2021. 

Kvalitetskrav ON - sammanställning diarieförd 9 juni 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till nämnden har tagit 

del av informationen och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 99 Dnr 00030/2021  

Föreningsbidrag 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Fördela 72 336 kronor enligt avtal till HPLS (handikappades och  

    pensionärernas lokala samarbetskommitté) 

 

2. Fördela 62 000 kronor enligt avtal till RSMH (Riksförbundet för Social  

    och Mental Hälsa 

 

3. Fördela 10 000 kronor till Ljusdal Järvsö Röda kors krets enligt  

    inkommen ansökan 

 

4. Fördela 10 000 kronor till DHR - Delaktighet, Handlingskraft,  

    Rörelsefrihet enligt inkommen ansökan           

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2014 har omsorgsförvaltningen tecknat avtal om föreningsbidrag med 

föreningen , HPLS (Slottesalen). 

 

Dessutom har föreningen Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 

(RSMH) ett muntligt avtal för hyra och elkostnader. 

 

Eftersom så stor del av föreningsbidraget är bundet till fasta avtal (se bilaga 

med fördelning enligt budget) har ingen annonsering i lokalpressen skett de 

senaste åren.  

 

Följande föreningar har sökt föreningsbidrag utanför avtal 2021: 

 

Ljusdal Järvsö Röda Kors krets söker bidrag till lokal verksamhet 

 

DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet - Ljusdal söker 10 000 

kronor till lokal verksamhet.  

 

De två inkomna ansökningarna är bifogade i handlingarna. 

 

Frivilligstipendiet delas ut i december. Till frivilligstipendiet är 20 000 

kronor  avsatta.      
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 7 juni 2021. 

Sammanställning ansökan föreningsbidrag diarieförd 8 juni 2021. 

Ansökningar föreningsbidrag 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 100 Dnr 00057/2021  

Översyn av delade turer 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Uppdra till omsorgsförvaltningen att göra en översyn av delade turer inom  

    förvaltningen idag           

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har idag ett beslut som säger att du som arbetstagare har 

rätt att arbeta heltid. ”Du som arbetstagare kan få en heltidsanställning under 

vissa förutsättningar som till exempel arbeta på fler enheter, avdelningar och 

förvaltningar”. Idag schemaläggs arbetstiden utifrån behov och omsorgs-

förvaltningen har störst behov morgon och kväll. För att få ihop sina 

scheman så har ett antal enheter delade turer framförallt på helger. Om 

förvaltningen skulle lägga scheman med färre personer för att inte få 

”övertalighet” vissa tider under dagen skulle det kunna innebära delade turer 

även på vardagar. 

 

Ljusdals kommuns HR-avdelning har påbörjat ett arbete där omsorgs-

förvaltningen deltar i ” Heltidsresan” som är ett arbete utifrån en 

överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och den 

fackliga organisationen Kommunal. Kommunen tar ett samlat grepp för att 

se om samarbete mellan förvaltningar kan skapa hållbara heltider utan delade 

turer. 

 

Beslut KF § 117 2020-11-09 Budget 2021 samt ELP 2022-2023, Hållbart 

arbetsliv.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 3 juni 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering, Akt 
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§ 101 Dnr 00052/2021  

Välfärdsstrategi länsnivå 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Länsledning välfärd vill arbeta fram en överordnad inriktning och struktur av 

samverkansarbetet inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden i 

Gävleborg. Samordna kompetensen inom hälsa och förebyggande arbete i 

skolan, socialtjänsten, omsorgen och hälso- och sjukvården i länet för att nå 

målet för välfärden – en bättre folkhälsa i länet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 8 juni 2021. 

Arbete med Välfärdsstrategi för Gävleborg diarieförd 8 juni 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 102 Dnr 00054/2021  

Äldreomsorgslyftet 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Äldreomsorgslyftet är en satsning initierad av regeringen som syftar till att 

stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig 

personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller under-

sköterska på betald arbetstid. Satsningen innebär att arbetsgivaren ges 

möjlighet till en statlig ersättning för lönekostnaden för den del av 

arbetstiden som utgörs av studier.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 8 juni 2021. 

Äldreomsorgslyftet diarieförd 26 maj 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 103 Dnr 00053/2021  

Riktlinje för rehabilitering inom omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Anta riktlinje för rehabilitering inom omsorgsnämnden           

Sammanfattning av ärendet 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är kommunen huvudman med 

ansvar för att erbjuda en god kommunal hälso- och sjukvård på lika villkor. 

Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar innebär hälso- och sjukvårdsinsatser 

på primärvårdsnivå vilket innebär behandling, omvårdnad, förebyggande 

arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska 

resurser eller särskild kompetens.  

 

De rehabiliterande insatserna ska bidra till att en person med förvärvad 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar återvinner 

eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för 

ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 3 juni 2021. 

Riktlinje för rehabilitering inom omsorgsnämnden diarieförd 3 juni 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen för verkställande 

Akt 
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§ 104 Dnr 00055/2021  

Personalpolicy. Diskussion 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Omsorgsnämnden har diskuterat kommunens personalpolicy    

Beslutsunderlag 

Personalpolicy diskussionsunderlag diarieförd 6 juni 2021.  

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 105 Dnr 00080/2019  

Omsorgsnämndens värdegrund i politiska beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tagit del av värdegrunden och diskuterar hur man som politiker kan  

     använda dessa i politiska beslut           

Sammanfattning av ärendet 

VÄRDEGRUND FÖR LJUSDALS KOMMUNS 

OMSORGSFÖRVALTNING 

 

Varje människa är unik 

- Du har rätt att vara den du är 

- Din trygghet, dina behov och önskemål är grunden för vårt arbete 

 

Varje möte är unikt 

- Du blir bemött med respekt och aktivt lyssnande 

 

Varje uppdrag är unikt 

- Alla har olika förutsättningar och vi utför våra uppdrag med hjälp av vår 

kunskap 

- Vi samverkar i nätverk för att ge dig en allsidig service 

 

Hur kan värdegrunden användas i politiska beslut?             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 8 juni 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden har 

diskuterat värdegrunden och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 106 Dnr 00009/2021  

Ärenden för kännedom 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2021-05-31 avseende lex 

Sarah anmälan gällande nattpatrullen, hemtjänsten i Ljusdal. 

 

Beslut: 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte 

att vidta några ytterligare åtgärder. 

IVO bedömer att huvudmannen, efter begärd komplettering, har fullgjort sin 

utrednings och anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap. 6-7 § social-

tjänstlagen (2001 :453), SoL. 

 

Enligt IVO:s bedömning innehåller huvudmannens utredning de uppgifter 

som ska dokumenteras enligt 5 kap. 1-5 § Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah. Utredningen visar att huvud-

mannen har vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja 

missförhållandet. 

identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade. 

vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande 

inträffar igen.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 juni 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering  

Akt 
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§ 107 Dnr 00011/2021  

Protokoll för kännedom 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 16 juni finns följande protokoll för 

kännedom: 

 

Protokoll KF 2021-05-24 § 78 Medborgarförslag gällande återvinning av 

förpackningar och tidningar inom hemtjänsten. Svar 

 

Beslut: Medborgarförslaget bifalles 

 

Protokoll KF 2021-05-24  § 70 Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden 

efter Torbjörn Melkersson (V) 

 

Beslut: 

1. Roger Kastman (KD) väljs till ersättare i omsorgsnämnden. 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 3 juni 2021. 

Protokoll KF 2021-05-24 § 75 Medborgarförslag gällande återvinning av 

förpackningar och tidningar inom hemtjänsten.  

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 00008/2021  

Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförda den 7 juni 2021, över delegeringsbeslut fattade i 

maj 2021 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 3 juni 2021. 

Delegeringsbeslut maj - översikt diarieförd 7 juni 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har 

noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 109 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet     

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter ställde frågor och fick svar.   
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Plats och tid Ljusdalssalen, onsdagen den 16 juni 2021 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans 


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


Kennet Hedman (M), deltar på distans ersätter Stefan Bergen (M) 


Elisabet Thorén (C), deltar på distans 


Maud Jonsson (L), deltar på distans 


Ingela Gustavsson (V), deltar på distans 


Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans 


 
 Ej tjänstgörande ersättare 


Barbro Andin Mattsson (C), deltar på distans 


Suzanne Blomqvist (L), deltar på distans 


 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef § 89-109  


Carina Adestam, controller § 89-109, deltar på distans  


Alesia Majstorovic, controller § 89-96, deltar på distans 


Charlotte Thorstensson, kvalitetssamordnare § 97-98, deltar på distans 
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 Ingela Gustavsson 


Justeringens plats och tid Digital signering, 2021-06-23 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer § 89-109 


 Kristina Bergström   


 Ordförande 


   


 László Gönczi   


 Justerare 


   


 Ingela Gustavsson   
 
 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


2(33) 


Datum 


2021-06-16 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


 


ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Omsorgsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-06-16 


Datum för anslags uppsättande 2021-06-23 


Datum för anslags nedtagande 2021-07-13 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Kristina Bergström  







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


3(33) 


Datum 


2021-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING 


§ 89 Dnr 00005/2021 
Godkännande av dagordning 2021 ..................................................................... 4 


§ 90 Dnr 00006/2021 
Förvaltningschefen informerar 2021 .................................................................... 5 


§ 91 Dnr 00007/2021 
Månadsuppföljning 2021 ..................................................................................... 6 


§ 92 Dnr 00003/2021 
Helårsprognos per den 30 april - fortsatt analys .................................................. 8 


§ 93 Dnr 00097/2020 
Handläggning från ansökan till beslut gällande VoBo. Riktlinjer ........................ 12 


§ 94 Dnr 00093/2019 
Taxor för äldreomsorgen ................................................................................... 13 


§ 95 Dnr 00109/2019 
Sjukfrånvaro, statistik kvartal 1 .......................................................................... 15 


§ 96 Dnr 00201/2018 
Förkortad arbetstid ............................................................................................ 17 


§ 97 Dnr 00004/2020 
Verksamhetsplan 2021. Mål .............................................................................. 18 


§ 98 Dnr 00088/2020 
Kvalitetsarbete, information om kvalitetskrav .................................................... 19 


§ 99 Dnr 00030/2021 
Föreningsbidrag 2021 ....................................................................................... 21 


§ 100 Dnr 00057/2021 
Översyn av delade turer .................................................................................... 23 


§ 101 Dnr 00052/2021 
Välfärdsstrategi länsnivå ................................................................................... 25 


§ 102 Dnr 00054/2021 
Äldreomsorgslyftet ............................................................................................ 26 


§ 103 Dnr 00053/2021 
Riktlinje för rehabilitering inom omsorgsnämnden ............................................. 27 


§ 104 Dnr 00055/2021 
Personalpolicy................................................................................................... 28 


§ 105 Dnr 00080/2019 
Omsorgsnämndens värdegrund i politiska beslut .............................................. 29 


§ 106 Dnr 00009/2021 
Ärenden för kännedom 2021 ............................................................................. 30 


§ 107 Dnr 00011/2021 
Protokoll för kännedom 2021 ............................................................................ 31 


§ 108 Dnr 00008/2021 
Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2021 ......................... 32 


§ 109 Dnr 00034/2019 
Ledamöternas övriga frågor .............................................................................. 33 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


4(33) 


Datum 


2021-06-16 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 89 Dnr 00005/2021  


Godkännande av dagordning 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkänns     
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§ 90 Dnr 00006/2021  


Förvaltningschefen informerar 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


 Läget inför sommaren 


 Rehab 


 God och Nära vård 


 Utvecklingsfrågor  


 Kostnad per brukare, första resultat            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 2 juni 2021. 


Samverkan God och nära vård diarieförd 8 juni 2021  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 91 Dnr 00007/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen innehåller flera olika underlag som visar på 


verksamheternas utveckling månad för månad.  


 


Det visas en budgetuppföljning, rubricerad Månadsuppföljning. Utgångs-


punkten är att uppföljningen redovisas per den sista i månaden före det 


aktuella nämndsammanträdet. Budgetuppföljning för maj 2021 kommer 


finnas tillgänglig i ciceron 23/6 enligt kommunicerad tidsplan. Den tas upp 


på nämndsammanträdet 25 augusti.   


 


För att komplettera budgetuppföljningen har omsorgsförvaltningen på 


uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram ett antal kostnadsdrivare. Dessa 


redovisas tillsammans med av omsorgsnämnden utvald verksamhetsstatistik 


i ett dokument rubricerat Kostnadsdrivare.  


 


Dokumentet som heter ON timmar ger en fördjupad bild av hemtjänsttimmar 


och dess utveckling.  


 


Uppföljningen innehåller även två dokument för utvecklingen kring våra 


vård- och omsorgsboendeplatser, Antal dagar från beslut VoBo över väntetid 


och kö samt Balans in-utflytt Vobo tabell över utvecklingen av tillgängliga 


platser. 


 


Ärendeberedningen ska se över formen för rapporteringen i månads-


uppföljningen.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 juni 2021. 


Antal dagar beslut VoBo diarieförd 15 juni 2021. 


Balans in-utflytt VoBo diarieförd 15 juni 2021. 


Timmar hemtjänst 2019-2021 diarieförd 15 juni 2021. 
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Kostnadsdrivare maj 2021 diarieförd 9 juni 2021. 


Hemtjänsttimmar 2019-2021 diarieförd 15 juni 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering  


Akt 
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§ 92 Dnr 00003/2021  


Helårsprognos per den 30 april - fortsatt analys 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Att avslå förslaget att tillfälligt under hösten 2021 stänga 5 korttidsplatser  


    i Los 


 


2. Att avslå förslaget att minska antalet platser på dagverksamhet i Ljusdals  


    Kommun om 50% tillfälligt under hösten 2021 


 


3. Att presidiet delegeras rätten att ompröva hela eller delar av det beslutade  


    sparbetinget om 1% i äldreomsorgen 


 


4. Att uppdra till ordförande att i nämndens namn äska en utökad ram för  


    2021 hos kommunstyrelsen         


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram anpassningsförslag för att komma 


i ram 2021. 


 


Omsorgsförvaltningens pågående arbete 2021 innebär att vi idag har ett 


anpassningsarbete sedan 2019. Uppdraget är att arbeta med strukturella 


förändringar främst inom äldreomsorg avseende att sänka sjukfrånvaro, 


striktare biståndsbedömning. En avveckling av vård- och omsorgs-


boendeplatser har skett med ca 90 platser de senaste 6 åren. I 2021 års 


budget finns redan beslut om ett anpassningsarbete inom hemtjänst. Stöd och 


omsorg arbetar med bemanningsstrukturen och kommer att minska sina 


kostnader. Utifrån Unitis avslut kommer förvaltningen att minska sina 


kostnader även under 2021. 


 


Omsorgsnämnden 20210519 antog förslaget gällande ett sparbeting på 1 % 


för samtliga verksamheter inom Äldreomsorgen under tiden 20210901-


20211231. 


 


Följande förslag är för anpassning på kort sikt men får troligen stora 


konsekvenser på längre sikt och drabbar det arbete som är påbörjat på 


förvaltningen.  
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 Stänga 5-6 korttidsplatser inom ÄO tillfälligt under tiden 20210901-


20211231. Se bilaga konsekvensanalys 


 


Stänga del av Nickeln i Los 


Möjlig besparing ca 500 tkr. 


 


Konsekvenser: 


Att fatta ett beslut om att stänga platser kräver en planering, att erbjuda andra 


insatser eller korttidsplats på närvårdsavdelningen.. Trolig konsekvens 


kortsiktigt att vi får fler hemtjänsttimmar och även dygnetruntärenden. Krav 


ökas på planering från slutenvård till hemmet, Anhöriga får ta ett större 


ansvar. Kunder som ej kan gå hem i ordinärt boende utan att få möjlighet till 


viss rehabilitering kommer att ansöka om VoBo tidigare. 


 


 Att minska antalet platser i dagverksamhet om 50% under augusti-


december i Ljusdals kommun. Se bilaga konsekvensanalys. 


 


Möjlig besparing 500 tkr 


 


Konsekvenser 


Trolig konsekvens kortsiktig är framförallt att färre personer få möjlighet till 


social stimulans. Fler kan ansöka om insats social samvaro. 


Hemtjänsttimmar kan öka tillfälligt.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 juni 2021. 


Protokollsutdrag KS 2021-05-27  § 101 Månadsuppföljning och 


helårsprognos april 2021 


Konsekvensanalys korttidsplatser diarieförd 10 juni 2021. 


Ordförandes skrivelse" Ge personalen en chans" diarieförd 8 juni 2021. 


Konsekvensanalys dagverksamhet diarieförd 3 juni 2021.  


Yrkanden 


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


Maud Jonsson (L) och Elisabet Thorén (C) yrkar på att förslaget om att 


tillfälligt under hösten 2021 stänga 5 korttidsplatser i Los avslås. 


 


László Gönczi (MP), Ingela Gustavsson (V), Maud Jonsson (L), Marie-


Louise Hellström (LB) och Per-Gunnar Larsson (S) yrkar på att förslaget att 


minska antalet platser på dagverksamhet i Ljusdals Kommun om 50% 


tillfälligt under hösten 2021 avslås. 
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László Gönczi (MP) yrkar på att presidiet delegeras rätten att ompröva hela 


eller delar av det beslutade sparbetinget om 1% i äldreomsorgen. 


 


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


László Gönczis förslag. 


 


Per-Gunnar Larsson (S) och Elisabet Thorén (C) yrkar avslag till László 


Gönczis förslag.  


 


László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden ska uppdra till ordförande 


att i nämndens namn äska en utökad ram för 2021 hos kommunstyrelsen. 


 


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


(LB): Yrkar bifall till László Gönczis förslag.    


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 


yrkande på att förslaget om att tillfälligt under hösten 2021 stänga 5 


korttidsplatser i Los avslås och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 


yrkande på att förslaget att minska antalet platser på dagverksamhet i 


Ljusdals Kommun om 50% tillfälligt under hösten 2021 avslås och finner att 


nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer sitt med fleras yrkande gällande att presidiet delegeras 


rätten att ompröva hela eller delar av det beslutade sparbetinget om 1% i 


äldreomsorgen mot yrkande om avslag från Per-Gunnar Larsson med flera 


och finner att omsorgsnämnden bifaller ordförandes förslag. 


 


Omröstning begärs och verkställs. 


 


Ja-röst för bifall till László Gönczis med fleras yrkande. 


Nej-röst för bifall till Per-Gunnar Larssons med fleras yrkande. 


 


Ordförande ställer sitt med fleras yrkande gällande att omsorgsnämnden ska 


uppdra till ordförande att i nämndens namn äska en utökad ram för 2021 hos 


kommunstyrelsen och finner att nämnden bifaller detta.  
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Omröstningsresultat 


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


László Gönczi med fleras yrkande. 


 


Omröstningsprotokoll   § 92  


Ledamöter  
Parti 


 Ja Nej 


László Gönczi MP X  


Maud Jonsson L X  


Ingela Gustavsson V X  


Per-Gunnar Larsson S  X 


Elisabeth Thorén C  X 


Marie-Louise Hellström LB X  


Kenneth Hedman M X  


Totalt  5 2 


     


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 93 Dnr 00097/2020  


Handläggning från ansökan till beslut gällande VoBo. 
Riktlinjer 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Tagit del av informationen, riktlinje tid från ansökan till beslut gällande  


    vård- och omsorgsboende.           


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsförvaltningen har i uppdrag av omsorgsnämnden att redogöra för 


hur lång tid det är rimligt från ansökan till beslut om vård- och omsorgs-


boende. I tjänsteskrivelsen visas på hur både Förvaltningslagen och 


Socialtjänstlagen styr hur ansökan ska utredas och inom vilken tid. 


Omsorgsnämnden har 20200513 beslutat om tillämpningsriktlinjer utifrån 


dessa. I riktlinjen säger omsorgsnämnden att tid från ansökan till beslut kan 


ta fyra veckor upp två månader. Statistik som visar tid från ansökan till 


beslut tas fram och läggs till handlingarna dagen för omsorgsnämnd.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 maj 2021. 


Väntetid VoBo - ny modell diarieförd 18 maj 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 94 Dnr 00093/2019  


Taxor för äldreomsorgen 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Förslagen skickas till fullmäktige för fastställande av avgifter 


Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Höjning av trygghetstelefoni abonnemang till 230 kr/mån 


 


2. Engångsavgift om 350 kronor ska tas ut för installation av  


    trygghetstelefoni  


 


3. Uttag av självkostnadsavgift för borttappade/ej återlämnade larm och  


    tillbehör           


Sammanfattning av ärendet 


En utredning har genomförts på uppdrag av omsorgsnämnden gällande 


kostnader för trygghetstelefoni. Insatsen trygghetstelefoni är ett bistånd som 


ska underlätta och trygga personer att bo kvar i sitt ordinära boende.  


 


Kommunen har beredskap i form av personal som vid larm från 


trygghetstelefon tar kontakt antingen via telefon eller via besök. 


 


I Ljusdals kommun betalar kunden 171 kr/mån och det ingår i maxtaxan. 


Tillbehör som larmknapp, halsband/armband, batterier och specialknappar 


för personer som har svårt att trycka på en knapp står kommunen för.  


 


Installation av trygghetstelefon ingår och kund betalar ej för borttappade 


eller ej återlämnat larm och tillbehör. Kostnaden för Ljusdals kommun är 


hyra för larm från leverantör om 56 kr/mån. 


 


Engångskostnader som tillkommer är halsband ca 48 kr/st, armband 60 kr/st, 


batterier 20 kr/ st. För kunder som behöver specialknappar har kommunen en 


kostnad om mellan 167-420 kr/st. Vid byte av batteri används ett 
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renoveringskitt, som består av nytt batteri, nytt armband/ halsband m.m. till 


en kostnad av 120 kr och det utförs av kommunens personal. 


 


En jämförelse har genomförts med kommuner som Bollnäs, Söderhamn, 


Gävle, Hudiksvall, Ockelbo, Älvkarleby, Ånge och Nordanstig.  


Ljusdals kommun har idag den lägsta taxan, övriga kommuner har en taxa på 


mellan 200 – 300 kr/ mån. De flesta kommuner tar även ut en installations-


kostnad mellan 345 – 375 kr som ej ingår i maxtaxan utan ses som en 


engångsavgift.  


 


Några kommuner tar ut en självkostnad vid borttappade och ej återlämnade 


larm med tillbehör samt för faktisk tid vid ett larm.  


 


En beräkning har gjorts på 315 kunder i Ljusdals kommun som har 


betalnings utrymme för en eventuell höjning av taxan för trygghetstelefon. 


En höjning till 230 kr/mån genererar intäkter på 223 000 kr/år. En höjning 


till 250 kr mån genererar intäkter på 298 000 kr/ år. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 3 juni 2021. 


Yrkanden 


Per-Gunnar Larsson (S): Bifall till förvaltningens förslag     


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Per Gunnar Larssons 


bifallsyrkande. Han finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet.  


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 95 Dnr 00109/2019  


Sjukfrånvaro, statistik kvartal 1 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Önskemål till kommunstyrelsen att statistik även ska redovisas för  


    sjukfrånvaroperiod dag 1-14     


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen redovisar sjukfrånvarostatistik för första kvartalet 2021. 


Sjukfrånvaron har minskat något sedan sista kvartalet 2020. Frånvaron 


påverkas fortfarande till stor del av covid-19 och de rekommendationer som 


följs för att undvika smitta.  


 


Önskemål om djupare analys av sjukfrånvarostatistik gällande 


åldersfördelning och män respektive kvinnor tas till ärendeberedningen.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 3 juni 2021. 


Sjukfrånvarostatistik OF 2021 kvartal 1 diarieförd 2 juni 2021.  


Yrkanden 


 László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden uttalar ett önskemål till 


kommunstyrelsen att statistik även ska redovisas för sjukfrånvaroperiod dag  


1-14.   


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 förslag om 


önskemål till kommunstyrelsen om redovisning av sjukfrånvaroperiod      


dag 1-14 och finner att nämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 
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Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 96 Dnr 00201/2018  


Förkortad arbetstid 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Tagit del av arbetsmaterial projektbeskrivning           


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltning har på uppdrag av omsorgsnämnden startat ett projekt för 


arbetstidsförkortning på en enhet inom omsorgsförvaltningen. Förvaltningen 


har påbörjat en projektbeskrivning och hemtjänsten i Järvsö kommer att vara 


den enhet som ingår. I den beskrivning som finns är planen att starta 


20210901 om allt ifrån schemaläggning och sedvanliga förhandlingar har 


skett. För att det ska vara möjligt att följa upp på hur verksamheten och 


kostnaderna påverkas kommer ett antal parametrar för uppföljning att tas 


fram. Det som kommer att följas upp är bland annat sjukfrånvaro, trivsel, 


kvalité och budget. På vilket sätt detta sker kommer att läggas till i denna 


projektbeskrivning som idag är ett arbetsmaterial. 


 


Nämnden föreslås bjuda in enhetschefer, både interna och externa med goda 


exempel när det gäller låg sjukfrånvaro. Ärendet bereds på en kommande 


ärendeberedning.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 3 juni 2021. 


Projektbeskrivning arbetstidsförkortning diarieförd 3 juni 2021.  


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 omsorgsnämnden 


tagit del av arbetsmaterialet för projektbeskrivningen och finner att omsorgs-


nämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering, Akt 
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§ 97 Dnr 00004/2020  


Verksamhetsplan 2021. Mål 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Tagit del av informationen, måluppfyllelse 2020, analys och resultat 


 


2. Tagit del av informationen, uppdragsformulär verksamhetsplan 2021          


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen har gjort en beskrivning av resultat och analys av 


måluppfyllelsen 2020. 


 


Förvaltningen har i tillägg till verksamhetsplanen lagt in uppdragen 


/aktiviteter i ett uppdragsformulär utifrån kommunens nya verksamhets-


ledningssystem Stratsys.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 8 juni 2021. 


Handlingsplan OF - uppdragsformulär VP diarieförd 8 juni 2021. 


Mål 2020 - måluppfyllelse diarieförd 8 juni 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden tagit del 


av informationen gällande måluppfyllelse 2020, analys och resultat och 


finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden tagit del 


av informationen gällande uppdragsformulär verksamhetsplan 2021 och 


finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 98 Dnr 00088/2020  


Kvalitetsarbete, information om kvalitetskrav 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Tagit del av informationen om de kvalitetskrav omsorgsnämnden ansvarar  


    för 


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har eftersökt vilka kvalitetskrav som styr arbetet i 


nämnden och verksamheterna som inryms inom omsorgsförvaltningen. 


 


Med kvalitetskrav avses här de krav som återfinns i lagar och föreskrifter 


som ska säkerställa en viss nivå av kvalitet för kund och patient, både 


gällande individnivå och samhällelig nivå. 


 


Uppgifter till sammanställningen i bilagan är hämtade ur: 


 


-Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) 


-Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387) 


-Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197) 


-Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (2017:30) 


-Patientlagen (2014:821) 


-Patientsäkerhetslagen (2010:659) 


-Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för  


  systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 


-Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i  


 verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS  


 2014:5) 


 


Komplettering 


-Informationssäkerhetspolicy (KF 2021-04-26) 


-Policy för funktionshinderfrågor (KF 2016-01-25)  


 


Tillgänglighet enligt Socialtjänstlagen kommer att behandlas på en 


kommande ärendeberedning.  
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Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 juni 2021. 


Kvalitetskrav ON - sammanställning diarieförd 9 juni 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till nämnden har tagit 


del av informationen och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 99 Dnr 00030/2021  


Föreningsbidrag 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Fördela 72 336 kronor enligt avtal till HPLS (handikappades och  


    pensionärernas lokala samarbetskommitté) 


 


2. Fördela 62 000 kronor enligt avtal till RSMH (Riksförbundet för Social  


    och Mental Hälsa 


 


3. Fördela 10 000 kronor till Ljusdal Järvsö Röda kors krets enligt  


    inkommen ansökan 


 


4. Fördela 10 000 kronor till DHR - Delaktighet, Handlingskraft,  


    Rörelsefrihet enligt inkommen ansökan           


Sammanfattning av ärendet 


Sedan 2014 har omsorgsförvaltningen tecknat avtal om föreningsbidrag med 


föreningen , HPLS (Slottesalen). 


 


Dessutom har föreningen Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 


(RSMH) ett muntligt avtal för hyra och elkostnader. 


 


Eftersom så stor del av föreningsbidraget är bundet till fasta avtal (se bilaga 


med fördelning enligt budget) har ingen annonsering i lokalpressen skett de 


senaste åren.  


 


Följande föreningar har sökt föreningsbidrag utanför avtal 2021: 


 


Ljusdal Järvsö Röda Kors krets söker bidrag till lokal verksamhet 


 


DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet - Ljusdal söker 10 000 


kronor till lokal verksamhet.  


 


De två inkomna ansökningarna är bifogade i handlingarna. 


 


Frivilligstipendiet delas ut i december. Till frivilligstipendiet är 20 000 


kronor  avsatta.      
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Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 7 juni 2021. 


Sammanställning ansökan föreningsbidrag diarieförd 8 juni 2021. 


Ansökningar föreningsbidrag 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 


omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 100 Dnr 00057/2021  


Översyn av delade turer 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Uppdra till omsorgsförvaltningen att göra en översyn av delade turer inom  


    förvaltningen idag           


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har idag ett beslut som säger att du som arbetstagare har 


rätt att arbeta heltid. ”Du som arbetstagare kan få en heltidsanställning under 


vissa förutsättningar som till exempel arbeta på fler enheter, avdelningar och 


förvaltningar”. Idag schemaläggs arbetstiden utifrån behov och omsorgs-


förvaltningen har störst behov morgon och kväll. För att få ihop sina 


scheman så har ett antal enheter delade turer framförallt på helger. Om 


förvaltningen skulle lägga scheman med färre personer för att inte få 


”övertalighet” vissa tider under dagen skulle det kunna innebära delade turer 


även på vardagar. 


 


Ljusdals kommuns HR-avdelning har påbörjat ett arbete där omsorgs-


förvaltningen deltar i ” Heltidsresan” som är ett arbete utifrån en 


överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och den 


fackliga organisationen Kommunal. Kommunen tar ett samlat grepp för att 


se om samarbete mellan förvaltningar kan skapa hållbara heltider utan delade 


turer. 


 


Beslut KF § 117 2020-11-09 Budget 2021 samt ELP 2022-2023, Hållbart 


arbetsliv.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 3 juni 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 


omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering, Akt 
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§ 101 Dnr 00052/2021  


Välfärdsstrategi länsnivå 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Länsledning välfärd vill arbeta fram en överordnad inriktning och struktur av 


samverkansarbetet inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden i 


Gävleborg. Samordna kompetensen inom hälsa och förebyggande arbete i 


skolan, socialtjänsten, omsorgen och hälso- och sjukvården i länet för att nå 


målet för välfärden – en bättre folkhälsa i länet.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 8 juni 2021. 


Arbete med Välfärdsstrategi för Gävleborg diarieförd 8 juni 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 102 Dnr 00054/2021  


Äldreomsorgslyftet 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Äldreomsorgslyftet är en satsning initierad av regeringen som syftar till att 


stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig 


personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller under-


sköterska på betald arbetstid. Satsningen innebär att arbetsgivaren ges 


möjlighet till en statlig ersättning för lönekostnaden för den del av 


arbetstiden som utgörs av studier.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 8 juni 2021. 


Äldreomsorgslyftet diarieförd 26 maj 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 103 Dnr 00053/2021  


Riktlinje för rehabilitering inom omsorgsnämnden 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Anta riktlinje för rehabilitering inom omsorgsnämnden           


Sammanfattning av ärendet 


Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är kommunen huvudman med 


ansvar för att erbjuda en god kommunal hälso- och sjukvård på lika villkor. 


Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar innebär hälso- och sjukvårdsinsatser 


på primärvårdsnivå vilket innebär behandling, omvårdnad, förebyggande 


arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska 


resurser eller särskild kompetens.  


 


De rehabiliterande insatserna ska bidra till att en person med förvärvad 


funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar återvinner 


eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för 


ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 3 juni 2021. 


Riktlinje för rehabilitering inom omsorgsnämnden diarieförd 3 juni 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 


omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen för verkställande 


Akt 
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§ 104 Dnr 00055/2021  


Personalpolicy. Diskussion 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


 1. Omsorgsnämnden har diskuterat kommunens personalpolicy    


Beslutsunderlag 


Personalpolicy diskussionsunderlag diarieförd 6 juni 2021.  


Beslutsexpediering 


Akt      
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§ 105 Dnr 00080/2019  


Omsorgsnämndens värdegrund i politiska beslut 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Tagit del av värdegrunden och diskuterar hur man som politiker kan  


     använda dessa i politiska beslut           


Sammanfattning av ärendet 


VÄRDEGRUND FÖR LJUSDALS KOMMUNS 


OMSORGSFÖRVALTNING 


 


Varje människa är unik 


- Du har rätt att vara den du är 


- Din trygghet, dina behov och önskemål är grunden för vårt arbete 


 


Varje möte är unikt 


- Du blir bemött med respekt och aktivt lyssnande 


 


Varje uppdrag är unikt 


- Alla har olika förutsättningar och vi utför våra uppdrag med hjälp av vår 


kunskap 


- Vi samverkar i nätverk för att ge dig en allsidig service 


 


Hur kan värdegrunden användas i politiska beslut?             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 8 juni 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden har 


diskuterat värdegrunden och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 106 Dnr 00009/2021  


Ärenden för kännedom 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2021-05-31 avseende lex 


Sarah anmälan gällande nattpatrullen, hemtjänsten i Ljusdal. 


 


Beslut: 


Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte 


att vidta några ytterligare åtgärder. 


IVO bedömer att huvudmannen, efter begärd komplettering, har fullgjort sin 


utrednings och anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap. 6-7 § social-


tjänstlagen (2001 :453), SoL. 


 


Enligt IVO:s bedömning innehåller huvudmannens utredning de uppgifter 


som ska dokumenteras enligt 5 kap. 1-5 § Socialstyrelsens föreskrifter och 


allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah. Utredningen visar att huvud-


mannen har vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja 


missförhållandet. 


identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade. 


vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande 


inträffar igen.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 juni 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering  


Akt 
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§ 107 Dnr 00011/2021  


Protokoll för kännedom 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämndens sammanträde den 16 juni finns följande protokoll för 


kännedom: 


 


Protokoll KF 2021-05-24 § 78 Medborgarförslag gällande återvinning av 


förpackningar och tidningar inom hemtjänsten. Svar 


 


Beslut: Medborgarförslaget bifalles 


 


Protokoll KF 2021-05-24  § 70 Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden 


efter Torbjörn Melkersson (V) 


 


Beslut: 


1. Roger Kastman (KD) väljs till ersättare i omsorgsnämnden. 


2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 3 juni 2021. 


Protokoll KF 2021-05-24 § 75 Medborgarförslag gällande återvinning av 


förpackningar och tidningar inom hemtjänsten.  


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 00008/2021  


Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Delgivningen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, diarieförda den 7 juni 2021, över delegeringsbeslut fattade i 


maj 2021 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 3 juni 2021. 


Delegeringsbeslut maj - översikt diarieförd 7 juni 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har 


noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 109 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet     


Sammanfattning av ärendet 


Nämndens ledamöter ställde frågor och fick svar.   


 


 





